


TULE MUOTOKUVAAN, kun 

Valmistut yliopp_ilaaksi, kokiksi, 
papiksi tai muuksi 

Kaikenlaiset kuvaukset 
niin studiossa kuin 

miljöössä. Ota yhteyttä 
niin toteutamme 

Tai muu pakottava syy, kun 
tuntuu että on pakko saada 
kunnon kuva 

Liike on avoinna ma-pe 8-11 ja 12-16.30, 
muulloin tarpeen mukaan. 
Ajanvaraus puh. 222 1667 ja 040 7370104 
Pispalan valtatie 2 7 
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Saavutat tärkeän virstanpylvään, 
1 v, 2 v, 27 v, 5 0 v tai hopeahäät 
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pääkirjoitus 

toukokuussa 

Vuokra-asunnon etsiminen Pispalas
ta on näinä päivinä tuskaisaa puu
haa. Siinä vaiheessa kun on kolme 
viikkoa aikaa eikä asunnosta tie
toakaan, alkaa hiukan hermostuttaa. 
Hankalaa olisi tätä lehteäkin Her
vannasta käsin tehdä. 
Tällä kertaa minulla kävi säkä, mut
ta entä muut köyhimykset, jotka 
joutuvat muuttamaan puutalokäm
pästään? Vuokralla asuminen kun 
on aina epävarmaa, eikä vuokralais
ten oikeuksia juuri tunnusteta. Va
pailla markkinoilla joutuu maksa
maan hillittömiä välityspalkkioita ja 
tolkuttomia takuuvuokria. Jos aikoo 
Pispalassa pysyä, pitää vain luottaa 
viidakkorumpuun. 
Kaikki eivät tarvitse suihkua tai 
edes sisävessaa, saati sellaista sau
naksi kutsuttua kahden neliön kop
pia, joita uusiin asuntoihin rakennel
laan. Moni karsisi mieluusti muka
vuuksista, jos vain saisi asua hal

valla ja mukavassa ympäristössä. Sellaisia asuntoja voisi joku ihmi
systävä kunnostaa esimerkiksi Kierrätyskeskuksen taloon. Sekin talo 
lahoaa pystyyn, jos joku ei kohta tartu toimeen. 

Johanna Vehkoo 

Muistathan maksaa Pispalan asukasyhdistyksenjäsenmaksun vuodeksi 2002. Se on vaivaiset 5 €! Tämän lehden välissä 
jaetaan pankkisiirtolomake, mutta voit toki maksaa myös automaatilla: Leonia 800017-893796. Merkitse viestiksi "jä
senmaksu 2002" ja oma nimesi. 
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Aloitteet syöksyivät 
byrokratian mustaan aukkoon 
Pispalan asukasyhdistys teki vuosi sitten toukokuussa kolme aloitetta 
kaupungille. Ne koskivat Pispalan asemakaavan ajanmukaisuuden ar
viointia, kaupungin omistamien tonttien ja asuinrakennusten tulevaa 
käyttöä sekä kadunvarsien kivimuurien päälle rakennettavia puuaitoja. 
Vuoden aikana kaupungin taholta ei ole kuulunut mitään - ainakaan 
virallisesti. 

Pispalalaisten aloitteet ovat syntyneet 
halusta vaikuttaa oman asuinalueen 
omaleimaisuuden ja elämän laadun säi
lymiseen. Asukasyhdistys on ollut huo
lestunut siitä, että kaavassa on porsaan
reikiä, joiden vuoksi Pispalan raken
nushistorialliset ja maisemalliset arvot 
ovat vaarassa. Uudet talot rakennetaan 
käytännössä korkeammiksi kuin kaksi
kerroksisiksi, jolloin ne saattavat peit
tää ylempänä rinteessä olevien näkö
alan. Lisäksi talot ovat tosiasiassa kivi
taloja, jotka on vain verhottu puulla. 

Myös kaupungin omistamien kiinteis
töjen rakennushistoriallinen arvo tulisi 
säilyttää. Rakennukset asukasyhdistys 
haluaisi pitää jatkossakin vuokra-asun
toina. Jos rakennukset myydään, ehtoi
hin täytyisi silloin sisällyttää korjaus
velvoite. 

Puuaitoja koskevalla aloitteella yhdis
tys pyrkii pääsemään eroon aitojen liian 
yhdenmukaisesta ilmeestä. Ajatus on, 
että asukkaat saisivat itse valita muuta
masta mallista mieleisensä. Toiveena on 
myös vaihtaa aitojen materiaali nykyi
sestä, myrkyllisestä painekyllästetystä 
puusta lämpöpuuhun. 

kuva-arkkitehdin Jalo Virkin mietittä
väänä. 

Virkki arvioi hallinnollisesti raskaak
si ja aikaa vieväksi aloitteen ideaa, 
että asukkaat osallistuisivat oman ton
tin kohdalla aitamallin valintaan. 

"Esteettisesti on kyllä kannatettavaa, 
että aidoissa olisi vaihtelua. Kaupun
gin rakentamat aidat ovat ty Isiä", sanoo 
Virkki ja ilmoittaa kannattavansa myös 
aitojen materiaalin vaihtoa. 

Rakennusvalvontaan tulee vähän kun
talaisten aloitteita ja ne johtavat harvoin 
toimenpiteisiin. 

"Asiallisia aloitteita kyllä mietitään, 

josko niille voisi jotakin tehdä", kertoo 
Virkki. 

Hän ei tiedä, miksi pispalalaisten 
aloitteesta ei ole tiedotettu asianosai
sille. Hän arvelee syyksi sen, että aloi
te on kiertänyt niin monella hallinnon 
osastolla. 

Aitoja koskeva aloite on päätynyt ta
kaisin kuntatekniikka- ja liikennesuun
nitteluyksikköön kaupunkimiljööestee
tikko Liisa Salmen käsiteltäväksi. Hä
neltää Pispalan asukasyhdistys voi odo
tella vastausta noin kuukauden kulut
tua. Hän on käynyt katsastamassa aito
ja paikan päällä ja kannattaa sitä, että 

Miljööesteetikko aikoo 
vastata puuaidoista 
Puuaitojaja kaupungin omistamia kiin
teistöjä koskevat aloitteet on kirjattu 
saapuneiksi kaupungin kanslian diaa
riin. Sen tietojen mukaan puuaita-aloite 
on mennyt rakennusvalvontaan raken
nustarkastaja Kalevi Lammin käsitel
täväksi, vaikka pispalalaiset olivat koh
distaneet sen kuntatekniikka- ja liiken
nesuunnitteluyksikölle. Lammin pöy
dältä asia on käynyt ainakin kaupunki- Heikki-Pekka Miettinen 

4 



niissä lisätään vaihtelumahdollisuuksia. 
Hän suunnittelee vaihtoehtoiset mallit 
todennäköisesti itse. 

"Materiaalin vaihtaminen sen sijaan 
ei ole nyt realistinen vaihtoehto talou
dellisesta syystä", kertoo Liisa Salmi, 
vaikka aikookin vielä keskustella asias
ta rahan päällä istujien kanssa. 

Lausuntokierros 
tuottaa hiljaisuutta 
Kaupungin tontteja ja vuokra-asuntoja 
koskevan aloitteen pispalalaiset olivat 
osoittaneet kaupungin hallitukselle. Se 
on diaarin tietojen mukaan jatkanut 
matkaansa kiinteistöjohtaja Matti Pe
rämaan pöydälle. Asiasta ehtii kerto
maan kiinteistötoimesta apulaistontti
päällikkö Reino Pulkkinen. 

"Talot, joissa asuu vuokralaisia, kuu
luvat asuntotoimelle ja tilakeskukselle. 
Ne arvioivat, pidetäänkö kiinteistöt kau
pungilla ja remontoidaanko ne", sanoo 
Pulkkinen. 

Jos kiinteistöistä päätetään luopua, ne 
siirtyvät kiinteistötoimen realisoitavik
si. Silloinkin pyydetään vielä lausunnot 
ainakin kaavoitukselta ja terveysviran
omaisilta. Lopullisella myynnillä tavoi
tellaan voittoa kaupungin kassaan. 

Vuokratonttia ei juuri koskaan myy
dä. Osa taloista kaupataan suojeluvel
voitteella. Myytyjä taloja velvoitetaan 
purkamaan harvoin, ja vain esimerkik
si terveydellisistä syistä. Myynnin jäl
keenkin vielä rakennuslupaviranomai
nen valvoo, että ostaja noudattaa annet
tuja määräyksiä. 

"Pispalalaisten aloite koskee neljää, 
viittä hallintokuntaa, joiden on annet
tava lausunto asiasta, mutta kyllä no
peammassa ajassa olisi vastattava kuin 
vuodessa", kertoo Pulkkinen. 

Asuntopoliittinen sihteeri Tanja Mä
kelä asuntotoimesta ei ole kuullut aloit
teesta, eikä suostu ottamaan siihen kan
taa kuulopuheen varassa. Tilakeskuk
sen johtaja Ilkka Ojala ei myöskäään 
muista nähneensä aloitetta lausunto
kierroksella omassa yksikössään. 

"Yleisenä periaatteena on, että jos se 
vain suinkin on järkevää, niin talot pi
detään vuokrakäytössä. Huonokuntoi
sia taloja on pyritty myymään korjaus
velvoitteella. Itse emme juuri saneeraa 
niitä", sanoo Ojala. 

Reino Pulkkinen ei osaa sanoa, koska 
pispalalaiset voisivat odottaa vastausta 

aloitteeseensa. 
"Tämä menee kaupunginhallitukseen, 

joka päättää siitä joko itse tai lähettää 
sen edelleen valtuustolle." 

Kanta päätetään 
inventoinnin jälkeen 
Aloite asemakaavan ajanmukaisuuden 
tarkistamisesta on kirjattu saapuneeksi 
kaavoitusyksikön kirjaamossa. Sieltä 
tiedetään kertoa, että aloitteesta on jaet
tu kopiot ympäristölautakunnanjäsenil
le. 

Lautakunnan puheenjohtaja Jukka 
Järvinen on tietoinen aloitteesta ja ker
too tapauksessa ryhdytyn jo toimenpi
teisiinkin. Hänen mukaansa aloitteiden 
käsittelyvastuu on virkamiehillä, joiden 
on hoidettava tiedottaminenkin. 

"Aloitteesta riippuu sen käsittelytapa, 
mutta kohtuullinen aika on muutama 
kuukausi", sanoo Järvinen. 

Asemakaava-arkkitehti Mikko Jär
ven mukaan kaavoitusyksikköön on 
harvoin tullut aloitteita, jotka olisivat 
olleet niin hyviä, että ne olisivat johta
neet toimenpiteisiin. Tekoihin johtavat 
aloitteet ovat yleensä ilmassa muuten
kin ja kaupunki olisi toteuttanut ne joka 
tapauksessa. 

Järvellä on kuitenkin muistikuva, et
tä pispalalaisten kaava-aloitteeseen oli
si vastattu. Hänen mukaansa kantaa on 
otettu jonkin valtuustoaloitteen yhtey
dessä. 

Sinä aikana, jonka pispalalaisten kaa
va-aloite on vaellellut kaupungin hal
linnossa, ei valtuusto ole käsitellyt ai
nakaan pöytäkirjojen mukaan Pispalan 
asemakaavan ajanmukaisuuden arvioin
tia koskevaa aloitetta. 

Pispalassa on meneillään rakennus
kannan inventointi. Mikko Järven mu
kaan kaavoitusyksikön kanta on, että 
Pispalan asemakaavaa koskevista toi
menpiteistä päätetään vasta sitten, kun 
inventointi on valmistunut. Rakennus
tutkija Hannele Kuitunen museotoi
mesta kertoo, että lopullinen inventoin
tiraporttijulkistetaan ensi syyskuun lop
pupuolella. Koko Pispalan asemakaavaa 
ei todennäköisesti muuteta, yaikka sii
nä on ollut liikaa väljyyttä, eikä raken
nusvalvonta ole siksi voinut evätä ra
kennuslupia oudoiltakaan uudisraken
nuksilta. 

"Kaavan muutos pieninä palasina on 
suojelun kannalta nopeampi tapa. Kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaiden talojen 
ja pienien kokonaisuuksien suojelemi
nen on tällä hetkellä kiireellistä", sanoo 
Kuitunen. 

Asukasyhdistyksen puheenjohtajan 
Pasi Virtamon mukaan jokainen Pis
palan vanha talo on arvokas. "Koko 
Pispalan alue mukaan lukien Tahmela 
ja Hyhky ovat maisemallisesti arvok
kaita", siteeraa Virtamo rakennusinven
toinnin väliraporttia. 

liman julkisuutta aloite 
on kuolleena syntynyt 
Emeritusprofessori Olavi Borgin mu
kaan kunnan hallinto erityisesti Tampe
reella on virkamiesjohtoista. Ulkopuo
lelta tulevat kuntalaisten aloitteet me
nevät nihkeästi eteenpäin. Jotkut virka
miehet pitävät niitä vähemmän tärkeinä 
tai jopa kiusallisina. 

"Jos hallinnossa ei ole mahdollista 
nostaa asioita esiin alhaalta käsin, niin 
kyseessä on vakava demokratiavaje. 
Kunnan hallinto ei vielä pelaa meillä 
kansalaislähtöisenä", sanoo professori 
Borg. 

Hän opastaa tekemään aloitteet mah
dollisimman suuren julkisuuden saatte
lemana. Aloitteen tekijöiden olisi myös 
syytä ottaa painostusmielessä yhteyttä 
hallintoon säännöllisin väliajoin eikä 
luottaa virkamiesten sanaan, että juttu 
olisi käsittelyssä ja etenisi asianmukai
sesti. Suora, henkilötason vaikuttami
nen toimii parhaiten. 

"Suuressa organisaatiossa, joka käsit
telee paljon asioita, osa aloitteista voi 
'luonnonmukaisesti' hukkua. Se on kyl
lä esimerkki huonosta hallinnosta", sa
noo Borg. 

Borg toimi Tampereen kaupunginval
tuustossa yli kolmekymmentä vuotta. 
Yksi hänen valtuustoaloitteistaan on 
pyörinyt kunnan hallinnossa kuusi vuot
ta, eikä se ole edes ennätys. Borgin 
aloite koskee aloitteiden kääsittelyn no
peuttamista. Viivyttely taitaa olla osoi
tus virkamiesten huumorintajusta. 

Pispalalaisten aloitteet ovat olleet kul
kevinaan hallinnossa pitkiä mutkia ja 
laajoja lausuntokierroksia. Vaikka asiaa 
ei kukaan virkamies tunnustanutkaan, 
niin kyllä ne ovat selvästi unohtuneet 
jonnekin pahnan pohjalle. Toivottavasti 
ei kuitenkaan virkamiesten nihkeyden 
tai huumorintajun takia. 

Arto Minkkinen 
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Ympäristökeskukselta avustul 
Y mpäristökeskukset jakavat ympäristö
ministeriön myöntämää rakennusperin
nönhoitoavustusta. Vuonna 2002 avus
tuksiin on budjetoitu 1 241 000 euroa 
koko Suomen alueelle. Tampereella, 
ja Pispalassa, avustusta haetaan Pir
kanmaan ympäristökeskuksesta. Hake
mukset jätetään vuosittain lokakuun 
loppuun mennessä, mutta käsittelyajan 
vuoksi päätökset avustuksesta tulevat 
huhti-toukokuussa. 

Avustukset on kohdistettu rakennus
lailla suojeltuihin tai muutoin suojel
taviksi tarkoitettuihin rakennuksiin ja 
rakennettuihin alueisiin joilla on kult
tuurihistoriallista merkitystä ja joiden 
avustamisella on säilymistä turvaava 
merkitys. Koko Pispala on määritelty 
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuu
rihistorialliseksi ympäristöksi Museo
viraston ja ympäristöministeriön vuon
na 1993 laatimassa selvityksessä. Tä-

Korjaajan tietopaketti 
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Pispalan puolesta 
Asukasyhdistys on ollut mukana Pis
palan kumppanuusprojektissa ja pro
jektin menestyksen innoittamana luon
nostellut Pispalan rakennuskulttuuri
ohjelmaa (PRO). Kumppanuusprojek
ti lähestyy kestävää kehitystä sosiaa
lisen puolen kautta. PRO-Pispalaa on 
ajateltu astetta teknisemmäksi, mutta 
silti asukaslähtöiseksi keinoksi lisätä 
tietoisuutta kulttuuriympäristön mer
kityksestä ja sen hoidosta. Projektien 
väälisen yhteistyön toivotaan tarjoavan 
molemmille huomattavia synergiaetu
ja. 

PRO-Pispala on erityisesti kulttuuri
ympäristön suojeluun ja hyödyntämi
seen tähtäävä hanke, joten siihen liit
tyvät osat tullevat toiminnallisesti lin
kittymään täähän ohjelman perusaja
tukseen. Alla olevat teemat muodosta
vat viitekehyksen ohjelman sisällölle, 
joskin hankesuunnitelman kautta oh
jelma toivottavasti auttaa alkuun hy
vinkin erilaisia projekteja. 

PRO-Pispala hankesuunnitelma 
- alueen asukkaiden toiveista koostu
va ja jatkuvasti avoin luettelo raken
nusperinnön ja julkisten tilojen käyt
töön liittyvistä toimintaideoista 
Ympäristökasvatusohjelma 
- valottaa kulttuurihistoriallisen ym
päristön merkitystä ihmisen fyysiseen 
ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sen 
pysyvyyden vaikutusta aluekehityksen 
kestävyyttä arvioitaessa 

Korjausrakentamisen neuvontapiste 
- vanhojen rakennusten omistajille, 

haltijoille ja niistä yleisesti kiinnostu
neille suunnattu monialainen suunnit
telu ja neuvontapalvelu 

Rakentajapankin ja rakennustavaran 
kierrätyskeskuksen ylläpito 

- perinnerakentamisalalla toimivien 
yhteenliittymä ja alalle kouluttautumi
nen sekä vanhan rakennustavaran saat
taminen uuteen käyttöön 

PRO-Pispalan kannatussäätiön 
perustaminen 
- tarjoaa niin yrityksille, yhteisöille 
kuin yksityisillekin mahdollisuuden tu
kea rakennusperinnön säilymistä sijoit
tamalla vanhan rakennuskannan han
kintaan, korjaukseen ja vuokraamiseen 
tähtääävään toimintaan 

Järjestöyhteistyö 
- valtakunnantason päätöksentekoon 
vaikuttaminen ja yhteistyö kulttuuri
ja rakennusalan järjestöjen kanssa 

PRO-Pispalanhankeluonnoskokonaisuu
dessaanverkossa:http://manseyhteisot.uta.fi/ 
pispala/yhdistykset/asukasyhdistys. 

Hanketta voi kommentoida Pispalan 
verkkosivujen keskustelussa, sähkö
postilla Pasi Virtamolle osoitteeseen 
enpavi@tpu.fi tai puhelimitse Veikko 
Niskavaaralle numeroon 040- 7765 
198. 
PRO-Pispalasta ja k01jausrakentami

sesta tiedot kokosivat Veikko Niska
vaara ja Pasi Virtamo 

män vuoksi alueella sijaitsevien vanho
jen talojen korjaustöihin on hyvät mah
dollisuudet saada avustusta. 

Avustusta myönnetään rakennuksen 
ulkopuolisiin kunnostus- ja korjaustöi
hin. Näihin kuuluvat vesikaton, ikku
noiden ja ovien kunnostukset, julkisi
vujen kunnostustyöt sekä ulkomaala
ukset. Myös perustukset, rakennuksen 
runkoon kohdistuvat korjaukset, hirsi
seinien oikaisut ja kengitykset kuuluvat 

Korjaamisessa on ideaa 

Pispalan rakennettu ympäristö muuttuu 
kiihtyvään tahtiin. Vanhaa on kuitenkin 
vielä jäljellä. Jos Pispalan arvo kult
tuurihistoriallisesti merkittävänä aluee
na halutaan säilyttää, on rakennusperin
nöstä huolehdittava: ainoatakaan kun
nostuskelpoista vanhaa taloa ei ole enää 
varaa purkaa. Rakennuksen säilyttämi
sen ja hoidon avainhenkilö on raken
nuksen omistaja. Nykypäivänä asiaan 

Perustukset ja vesikatto kannattaa 
korjata ensihätään, jotta rakennuk
sen säilyminen turvataan. Kurpitsata
lon perustuksia hätäkorjattiin syksyl
lä 2001. 



csia korjaustöihin 
avustuksen piiriin. 

Periaatteena on, että korjaustyöt avus
tettavassa kohteessa tehdään niin, että 
rakennuksen ominaisluonne ja histori
allinen aitous säilyy. Avustus on tar
koitettu etupäässä rakenteen kunnos
tamiseen, ei uusimiseen, ja korjaus tu
lisi pyrkiä tekemään mahdollisimman 
pienin muutoksin. Myös rakennuksen 
käyttö tulisi pyrkiä sopeuttamaan ole
massa oleviin tiloihin. Korjauksessa tu-

on saatavissa myös neuvoja ja rahallis
takin tukea. 

Korjausrakentajan kymmenen käs
kyä (Lähde: Ympäristökeskuksen oh
jeet ja Panu Kailan Talotohtori-kir
ja): 

1. Älä korjaa kunnossa olevaa. Älä uu
si korjattavissa olevaa. Paikkaa ja kun
nosta. 

Korjaustöistä suurin osa on muutok
sia ja pieni osa vaurioiden korjauksia. 
Korjaus tulee sitä halvemmaksi mitä 
vähemmän tehdään. Harkitse siksi tar
koin, mitkä muutokset ovat hintansa ar
voisia. 

2. Selvitä vaurion syy ja poista se. 
Korjaa vasta sitten ja korjaa entisel
leen. 

3. Käytä samoja materiaaleja ja työ
menetelmiä kuin ennenkin on käytetty. 
Älä kokeile uutuuksilla. 

4. Säilytä vanha rakenne. Ellei se oli
si kelvollinen, ei talosta olisi koskaan 
tullut vanhaa. Vanhan rakennuksen his
toriallinen arvo on sen materiaalissa, ei 
vain sen tyylissä. Mitä enemmän ma
teriaalia poistetaan, sitä enemmän his
toriallista arvoa menetetään. Satavuoti
aan rakennusosan toimitusaika on sata 
vuotta. 

5. Jos voit, asu talossasi vuosi ennen 
kuin ryhdyt korjaamaan sitä. Ellei talo
si riitä sinulle, vaihda mieluummin ta
loa. 

6. Useimmat vauriot johtuvat huonos
ta hoidosta ja väärästä korjauksesta. Älä 
laiminlyö huoltotöitä. Älä usko huol
tovapaisiin materiaaleihin, käytä mie-

lisi käyttää perinteisiä työmenetelmiä 
ja rakenteellisia ratkaisuja sekä alkupe
räisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. 

Avustusta voidaan myöntää varsinais
ten korjaustöiden lisäksi kulttuurihisto
riallisten kohteiden säilyttämisen edel
lyttämiin selvityksiin ja valtakunnalli
siin tiedotus- ja muihin projekteihin. 

Avustuksen suuruus on enintään puo
let toimenpiteiden kustannuksista. Avus
tus on käytettävä kolmen vuoden sisäl-

luummin materiaaleja, joiden huolto 
on helppoa. Mikään korjaus ei ole lo
pullinen, vaan uusi lenkki ketjussa. 
Korjauksen on oltava korjattavissa, älä 
siis käytä ratkaisuja, joita on myöhem
min mahdotonta poistaa tai korjata. 

7. Vanhojen rakennusten kauneus on 
niiden herkästi turmeltuvissa mittasuh
teissa ja yksityiskohdissa. Lämpötalo
udelliset korjaukset eivät saa määrätä 
rakennuksen ulkonäköää. Useimmiten 
korjaukseksi riittää seinärakenteiden 
tiivistäminen ja yläpohjan lisäeristys. 

8. Hyväksy vinoutta ja pientä epä
käytännöllisyyttä. Hyväksy tyyliker
rostumia ja vanhanaikaisia ratkaisuja. 

9. Hylkää tyyli- ja materiaalijäljitel
mät. Hylkää haaveet alkuperäistämi
sestä, vanhaan rakennukseen historian 
aikana tehdyt muutokset ovat aitoja 
muutoksia. 

10. Jos sinulla on varaa rikkoa näitä 
käskyjä sinulla on varaa rakentaa uusi 
mielesi mukainen talo. Kenelläkään ei 

lä sen myöntämisestä. Hakemuskaavak
keita ja ohjeita saa Pirkanmaan ympä
ristökeskuksesta sekä Pispalan kirjas
tosta. 

Lisää tietoja yhteiskunnan tuki
muodoista rakennusten korjaamiseen 
löytyy ympäristöministeriön sivulta: 
www. ym paristo. fi/ al ueka yt/kul t
tymp/avustus.htm 

Irma Rantanen 

ole varaa väittää, että satavuotias talo 
olisi huonosti rakennettu. 

Lisää tietoa: 
Pispalan kirjastoon perustetusta kor
jausrakentamisen teemahyllystä, josta 
löytyy muun muassa Panu Kailan teok
set ja Museoviraston korjauskortisto, 
josta kirjastolla voi myös ottaa kopi
oita itselleen. Hyllyssä on myös avus
tusmappi, johon on koottu hakuohjeita 
esimerkiksi ympäristökeskuksen, kau
pungin ja Museoviraston myöntämistä 
korjausavustuksista. 

Verkossa korjausrakentamisen link
kejä löytyy ainakin Pispalan sivujen 
"muu maailma" -osastolta osoitteesta 
http:/ /manseyhteisot. uta. fi/pispala/ 

Kaupungin museotoimen perinnera
kennusmestari Tapani Koiranen antaa 
ilmaista korjausneuvontaa ja tulee ti
lauksesta myös paikanpäälle arvioin
ti- ja neuvontakäynnille. Puhelin 3146 
5136 tai 040 559 9271. 

Korjausneuvontapäivä 
tiistaina 18.6. klo 12-20 
Kurpitsa-talolla, Isolähteenkatu 2 
- paikalla perinnerakennusmestari 
Tapani Koiranen ja rakennustutkija 
Hannele Kuitunen 
- punamullankeittoa, muiden perin
nemaalien ja -materiaalien esittelyä 
- ikkunanpokien kunnostusnäytös 
- avustus- ja neuvontamateriaalia 
jaossa, alan kirjallisuutta näytteillä 
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100 vuotta teatteria Pispalassa 

Asukasyhdistys selvittää Pisp 
Työväen näyttämön historiaa 
Pispalan työväen näyttämö oli joskus 
1950-luvun alussa vierailemassa Kul
jun työväentalossa Lempäälässä. Esi
tyksen jälkeen oli näyttelijöille luvattu 
kuljetus takaisin Pispalaan, mutta jos
tain syystä tilattu kyyti ei saapunut 
paikalle. Puhelin oli toki keksitty, mut
ta laitteita oli harvassa eikä porukalla 
oikein ollut tietoa kenelle soittaa. Niin- -
pä näyttelijäseurue otti lavasteet kaina
loonsa ja käveli talvi-illassa Lempäälän 
Kuljusta Pispalan työväentalolle. Seu
raavana aamuna näyttelijät menivät tun
nollisesti kukin omille työpaikoilleen. 

Teatteriharrastus edellytti silloin pait
si taiteellista kipinää myös valmiutta 
fyysisiin ja taloudellisiin uhrauksiin. 
Edellä kerrottu esimerkki ei ollut mi
tenkään poikkeuksellinen. Jos näytteli
jältä puuttui jokin oleellinen tarpeisto
esine tai puvustuksen osa, hän hankki 
sen mukisematta eikä mieleenkään tul
lut laskuttaa teatteria. Harrastukseen si
touduttiin, ja teatteri koettiin vakavaksi 
sivistysharrastukseksi, ei miksikään va
paa-ajan täytteeksi. 

Tuloksena oli harrastajateatteri, jota 
aikalaiset pitivät seudun merkittävim
pänä. Monelle aukesi ammattilaisen ura 
- esiin on tullut ainakin 16 nimeä -
sillä ammattiteattereiden kykyjenetsijät 
istuivat ahkerasti katsomossa, nimek
käimpinä ehkä Tampereen työväen teat
terin legendaarinen johtaja Eino Salme
lainen. 

Muun muassa tällaisia asioita on sel
vinnyt, kun Jorma Markkula ja Ilpo 
Mikkonen ovat selvitelleet Pispalan 
työväen näyttämön historiaa opetusmi
nisteriön apurahan turvin. Asukasyh
distykselle myönnettiin 10 000 markan 
apuraha, ja työ käynnistyi tammikuun 
lopulla. Sittemmin on haastateltu useita 
näyttämön veteraaneja, tutkittu musoi
ta ja arkistoja, skannattu talteen valoku
via näyttämöväen albumeista. Työ jat
kuu. Ilpo Mikkonen on palkattu Pispa
lan kumppanuusprojektin kautta puo
leksi vuodeksi hoitamaan tutkimusta. 
Hänen päivystyspaikkanaan on Pispa-
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Jan kirjasto. 

Huvitoiminnasta 
työväen näyttämöksi 
Näyttämötoiminta alkoi Pispalassa heti 
1903, kun harjun alapuolelle Pispalan 
valtatien päähän oli saatu työväentalo. 
Tampereen työväenyhdistyksen näyttä
mö oli aloittanut pari vuotta aikaisem
min, ja samaa tietä seurasi Pispalan työ
väenyhdistys - vaikka toimikin silloin 
Pohjois-Pirkkalan puolella eli maaseu
dulla. Näyttämötoiminnan tarkoitus oli 
toki alun perin hankkia iltamilla työvä
enyhdistykselle varoja, mutta alusta al
kaen mukaan hakeutui naisia ja miehiä, 
joille teatteri sinänsä oli toiminnan si
sältö ja tarkoitus. 

Isoveli Tampereella kehittyi vähitellen 
Suomen johtavaksi ammattiteatteriksi. 
Pispalassa maksettiin palkkoja vain sa
tunnaisesti vierailijoille, mutta taso vaa
timukset olivat samat eikä ohjelmistoa 
tarvinnut hävetä minkään teatterin oh
jelmiston rinnalla. 

Nykyään on vaikea käsittää, millai
sella energialla siihen aikaan pystyttiin 
harjoittelemaan ja esittämään niin suu-

ret klassikot, operetit, kansankomediat, 
vallankumousnäytelmät kuin salonki
komediatkin, toimimaan kuten repertu
aariteatteri ja vielä hoitamaan siviili
työtkin kunnialla. Teatterista kiinnostu
neilla riitti innostusta myös urheiluhar
rastuksiin ja monet olivat aktiivisia po
liittisessa ja ay-toiminnassa. Vapaa-ajan 
ongelmia ei todellakaan ollut. 

Nimi Pispalan työväen näyttämö otet
tiin käyttöön 1933. Aiemmin näyttämö 
tunnettiin Pispalan työväenyhdistyksen 
tai työväenjärjestöjen näyttämönä. Yh
distysrekisteristä selviää kuitenkin, et
tä näyttämöä ei ole koskaan rekisteröity 
itsenäisenä yhdistyksenä,l vaikka sillä 
on ollut oma johtokunta ja talous. Joh
tokuntaan nimesivät edustajansa muut 
talossa toimineet järjestöt ja näyttämön 
henkilökunta, joka muuten sitoitui kir
jallisella sopimuksella toteuttamaan an
netut tehtävät ja noudattamaan talon 
sääntöjä. Sääntöjen noudattaminen ei 
ollutkaan mikään vähäpätöinen juttu: 
ensimmäisessä pykälässä velvoitettiin 
noudattamamaan näyttämön toimissa 
ehdotonta raittiutta. Eikä kukaan muis
telijoista olekaan maininnut alkoholin 
olleen esillä. Lienee sekin todiste taide-

Historiikkiprojektin tiedotustilaisuudessa Pispalan kirjastolla olivat teatterineu
vos Rauli Lehtonen, näyttämän viimeinen puheenjohtaja Uolevi Setälä sekä 
näyttämöstä kirjoittanut Esko Koivunen. 



alan 

harrastuksen syvällisyydestä. 
Ensimmäinen työväentalo paloi jo 

1908, mutta Pispalan väki rakensi heti 
uuden tilalle. Tämä talo laajeni moneen 
kertaan, etenkin juuri näyttämön tilo
jen kohdalta ja tarjosi tyyssijan kaiken
laiselle toiminnalle ravintolasta opin
topiireihin. Talo kesti sodat ja poliit
tisen historian kolhut, mutta ei talou
dellista voitontavoittelua. Tontti mene
tettiin vuonna 1963, talo purettiin ja 
tilalle rakennettiin kerrostalo. Työväen
talo oli purkuhetkellä hyväkuntoinen, 
vain muutama vuosi sitten remontoitu. 
Näyttämön toiminta loppui talon pur
kamiseen kertaiskulla. Samalla jäi ko
dittomaksi maineikas urheiluseura Pis
palan Tarmo, joka lähti evakkotaipa-
leelle toisiin kaupunginosiin. 

Historian tutkimuksen kannalta saat
taa olla kohtalokasta, että talo purettiin 
osissa. Näyttämön tilat jäivät joksikin 
aikaa pystyyn vielä kerrostalon raken
tamisen jälkeenkin. Vaikuttaa siltä, että 
jossakin sekaannuksessa korvaamatto
mat näyttämön arkistot ja jäämistöt ovat 
joko joutuneet kaatopaikalle tai aina
kin hajaantuneet eri paikkoihin. Esi
merkiksi niin sanotut teatterin päiväkir
jat ovat ainakin toistaiseksi kadoksis
sa. Näihin päiväkirjan muotoisiin vih
koihin merkittiin muistiin kaikki mah
dollinen: harjoitukset, kokoukset, li
punmyynti, hankinnat, henkilöt ynnä 
muut. 

Lopuksi siis pyyntö: jos jollakulla lu
kijoista on hallussaan Pispalan työväen 
näyttämön pääkirjat, kertokoon tieton
sa Pispalan kirjastoon (p. 223 9654), 
Ilpo Mikkoselle (gsm 041 533 8744) 
tai Jorma Markkulalle (gsm 0400 809 
585). Samat tahot ovat erittäin kiinnos
tuneita myös kaikesta muusta näyttä
mön toimintaan liittyvästä tiedosta ja 
materiaalista. Esimerkiksi työväenta
losta kaivattaisiin 20-, 30- ja 40-luvuil
la otettuja valokuvia. 

Jorma Markkula 

Kurpitsan kuulumisia 
Kurpitsatalo ja varsinkin sen vesiput
ket kestivät kuluneen talven rasitukset 
hyvin, kiitos mahtavan talkooringin ja 
työllistettyjen, jotka jaksoivat lämmit
tää taloa. Talven ajan talo oli auki sun
nuntaisin, 1.5. siirrytään kesäaikaan ja 
talo on auki päivittäin. 

Talon remontti jatkuu tänä kesänä. 
Remontin aloittamista vauhditti Tam
pereen museoiden maakunnallisen yk
sikön inventointiraportti Kurpitsatalon 
kulttuurihistoriallisesta arvosta. 

Siinä sanotaan muun muassa seu
raavaa: "Tontin pohjois-, itä- ja kaak
koispuolille levittäytyvät ns. Tahme
lan ryyti- eli palstanviljelysmaat, joi
den rakentamatta jättämisestä on tehty 
ympäristöministeriössä päätös. Vilje
lysalue on ollut jo vuoden 1784 isoja
kokartan mukaisesti niittynä ja säily
nyt lähes kokonaan rakentamattoma
na nykypäiviin asti. Ala- ja Ylä-Pis
palan alueet sekä Tahmela kuuluvat 
museoviraston vuonna 1993 määrit
telemään valtakunnallisesti arvokkaa
seen kulttuurihistorialliseen ympäris
tökokonaisuuteen, jossa Pirkanmaan 
maakuntamuseo parhaillaan tekee ra
kennuskannan inventointia." 

Raportin mukaan Kurpitsatalo edus
taa perinteistä pispalalaista asuinra
kentamista ja on säilyttänyt 20-luvun 
asunsa hyvin. "Kohteella on raken
nushistoriallisen arvonsa lisäksi myös 
suuri maisemallinen merkitys keskei
sen sijaintipaikkansa vuoksi." 

Maakuntamuseo katsoo, että raken
nus tulee säilyttää. Mahdollisissa kor
jaus- ja muutostöissä tulee huomioida 
kohteen kulttuurihistoriallinen arvo. 

Maakuntamuseon näkemyksen mu-

kaan rakennus on paikallisesti merkit
tävä, luokkaa II. 

Valitusprosessi kasvimaille rakenta
misesta on edennyt korkeimpaan hal
linto-oikeuteen. Päätöstä odotellessa 
toiminta jatkuu entisellään. Kasvi
mailla on nykyisin noin 200 viljelijää 
ja kevääällä taas jaetaan tyhjiksi jää
neitä palstoja. Asiaa kannattaa tiedus
tella maita vuokraavalta 4H-yhdistyk
seltä (puh. 040 701 9869, Tuula Raja
kangas). 

Elokuussa Kurpitsatalolle on suun
nitteilla työleiri. Jos rahoitus onnis
tuu, saadaan 12 maahanmuuttajaa rei
lun viikon ajaksi tutustumaan suoma
laiseen elämäntapaan ja talkoomeinin
kiin. Asiasta enemmän Kurpitsatalol
la, seuraa myös ilmoitustaulua. 

Kerho Kallonen 
Kurpitsayhdistyksen puheenjohtaja 

KESÄN AIKATAULU: 
1.5.-30.9. Kurpitsatalo auki joka päivä klo 
13-19 • 18.5. klo 12 palsta-alueiden siivoustal
koot (roskalava talolla)• 20.5. klo 17 4H-yhdis
tys jakaa kasvimaapalstoja • 26.5. klo 13 Kur
pitsaliikkeen vuosikokous• 14.-25. 8. työleiri • 
24.8. klo 15 sadonkorjuujuhla 

Kasvimaan jyrsintää (mies ja kone) hintaan 20 
€/tunti. jäsenille 15 €. • Vuokrataan myös oksa
silppuria hintaan 10 €/vrk. • Tilaa Kurpitsatalol
ta p. 041-525 7956 

KIERRÄTYSVIIKONLOPPU 
18.5-19.5. Kurpitsatalolla. Isolähteenkatu 2 
• Tuo tarpeettomat ja vie tarvitsemasi tavarat. 
vaatteet ym. • Vain käyttökuntoiset ! • Myös kas
vien ja kukkien taimia voi kierrättää samalla • 
Pihalla telttakatokset tavaran jättöä varten • Ta
lo avoinna Ja 10-16. su 12-17. p. 041 525 7956 
• Kuljetukset tilattava viimeistään pe 17.5. puh. 
050 340 3680 • Järjestää: Pispalan kierrätysyh
distys, Kurpitsaliike ja Pispalan kumppanuus
projekti 
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Kierrätyskesku ksen talon kohtal 

Kierrätyskeskuksen talon kehikko uhkaa vajota, mutta tämä on estettävissä. 

Rajaportin saunan vieressä kohoava kel
tainen entinen kierrätyskeskuksen talo 
on yksi Ylä-Pispalan näkyvimpiä raken
nuksia. Talo on rakennettu jo 1920-lu
vulla,ja se on viimeisiä perinteisiä työö
läistaloja. Pispalan rakennusinventoin
nissa kierrätyskeskuksen talo arvioitiin 
arvokkaaksi. Vuonna 1996 talo suo
jeltiin asemakaavalla saunayhdistyksen 
aloitteesta osana Rajaportin saunan mil
jöötä. 

Aikoinaan talossa toimi Puukkonie
men kauppa, ja vanhat pispalalaiset 

kutsuvatkin taloa Puukkoniemen talok
si. Kaupan lopetettua talo oli Tampe
reen kaupungin varastotilana. Kaupun
ki omistaa sekä talon että tontin. Varas
tokäytöön jälkeen talossa toimi kym
menen vuotta Pispalan kierrätyskeskus. 
Kierrätyskeskus lopetettiin viime vuon
na, ja sen jälkeen tyhjillään olevaa taloa 
on havitellut moni yhdistys ja järjestö. 

Yhteistyössä Kierrätysyhdistyksen 
kanssa talon kunnostamista on suunni
tellut opetushallituksen alainen Silta
projekti. Valmennuskeskus-Silta pyrkii 

Moreenilta uusi muistelmateos 
Pispalan Moreeni on julkaissut pos
tuumisti pispalalaisen Rauha Sandin 
muistelmat. Kirjan voi Pispalassa ostaa 
kymmenellä eurolla Kahverista ja Tah
melan valinnasta. 

Rauha Sand (1907-88), omaa sukua 
Mäkinen, eli koko aktiivisen elämänsä 
Pispalassa. Pispalan suuri rakennemuu
tos sai hänet muuttamaan pois lukuis
ten muiden ikäistensä tavoin 1970-lu
vun loppupuolella. 

Mäkisen perhe muutti Mäkitielle Pis-
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palanharjulle Ylöjärven Metsäkylästä 
osana muuttovyöryä, jonka aiheutti 
Tampereen kehittyvän teollisuuden li
sääntyvä työväen tarve. Mäkiset tulivat 
harjulle huhtikuussa 1907, jolloin Rau
ha oli neliviikkoinen. 

Sandilla oli erinomainen muisti, tark
ka kyky havainnoida elämää ympä
rillään ja halu kertoa. Rauhan työura 
alkoi kaksitoistavuotiaana Tampereen 
Trikoon resoorikoneella harjoittelijana. 
Kolme kertaa lapsuutensa aikana hän 

auttamaan ammatillisessa koulutukses
sa olevia pääsemäään työelämään. Sil
ta-projekti olisi kunnostanut kierrätys
keskuksen talon kurssityönä mestari
kisälli -periaatteella, eli kokeneemmat 
työntekijät olisivat opastaneet opiskeli
joita remontoinnissa. Talo olisi kunnos
tettu ekologisen rakentamisen menetel
min. Korjattuun taloon olisi voitu pe
rustaa esimerkiksi tukiasuntoja nuorille. 
Silta-projekti haki talon pelastamiseen 
avustusta Raha-automaattiyhdistyksel- . 
tä, mutta ei saanut. Neuvottelut kau
pungin asuntorahoitusrahastojenja tila
keskuksen kanssa jatkuvat edelleen. 

Koska Silta-projekti ei ole edennyt, 
ja talo seisoo edelleen tyhjillään, viime 
helmikuussa muut talon kunnostukses
ta kiinnostuneet tamperelaiset perusti
vat uuden yhdistyksen nimeltä Teke
misen Paikka ry. Yhdistyksen nimissä 
on helpompi hakea rahallisia avustuk
sia ja olla yhteydessä kaupungin virka
miehiin. 

Yhdistys kaavaili taloon asuinhuo
neistoja, kokoustiloja, työhuoneita tai
teilijoille ja kulttuuritoimintaa. Suunni
telmat olivat värikkäät: alakerran näyt
telytiloissa olisi voinut pitää kahvilaa, 
galleriaa, teatteria ja vaikka halpaa ma
japaikkaa. Tulevaisuudessa Tekemisen 
Paikka ry olisi voinut vuokrata talon ti
loja eteenpäin, korjata ja ylläpitää ta
loa järjestämällä talkoita sekä pyörittää 
taloon liittyvää byrokratiaa. Yhdistys 

koki menetyksen: ensimmäinen meni 
"isän kurkusta alas", toisen tuhosi tuli
palo ja kolmanteen osui ammus, jonka 
kohteena oli Pispalan haulitorni kapina
keväänä 1918. Mäkisten tarina on ker
tomus sisukkuudesta ja lannistumatto
muudesta. 

Sandin tarina on hänen omansa, mut
ta se on myös paljon enemmän. Se 
on pispalalaisen, jo kauan sitten hävin
neen elämänmuodon historiaa. Sand on 
tallentanut arkisen elämän yksityiskoh-



o yhä avoin 

toimii kuitenkin nyt säästöliekillä, sillä 
kierrätyskeskuksen talon kohtalo on yhä 
vaakalaudalla. Tampereen kaupunki ei 
ole ollut innostunut luovuttamaan taloa 
millekään yhdistykselle, ainakaan il
man kunnollista rahoitusta ja korjaus
suunnitelmaa. Tällä hetkellä kierrätys
keskuksen tontti on vuokrattavana ja ta
lo myytävänä. 

Viimeiset hetket käsillä 

Entisöimisen ja remontoinnin ammat
tilaiset ovat päällisin puolin arvioineet 
talon kunnon. Ulospäin talo näyttää ai
ka röttelöltä, mutta se on paremmassa 
kunnossa kuin uskoisikaan. Asuinkäyt
töön sopivia huoneita on kymmenkun
ta ja alimmassa kerroksessa liikehuo
neistoksi sopivaa tilaa. Sähkökin vir
taa, mutta sitä ei ole vedetty kaikkiin 
ylimpiin huoneisiin. Kylmä vesi tulee 
ja menee, mutta vuotavat vesijohdot ja 
viemärit on uusittava. Talon kehikko on 
vajoamassa, mutta sen voi estää. Isom
man remontin tarpeessa on ainoastaan 
katto, josta vuotaa vettä ylimpään ker
rokseen. Kosteutta on, mutta ei home
ongelmaa. Kuitenkin jos kattoa ei saa
da pian korjattua, ensi syksyn sateet tu
hoavat talon. Periaatteessa talon voisi 
kunnostaa talkoovoimin, jos ammatti
taitoisia ihmisiä löytyisi. 

Riikka Kaihovaara 

tia myöten. Muistelmissa on kuvattu
na koti kaikkine tavaroineen, ruoat, 
vaatteet, ja lamuskakelkat. 

Jo useaan kertaan kuvatut Pispalan 
originellit hahmot ja muut tunnetut 
henkilöt Sand kuvaa omalla persoo
nallisella tavallaan. Sandin muistel
·mat ovat "sisäpiirin tietoa", itse elet
tyä ja koettua. Siinä on niiden arvo. 

Kirsti Salo 
Kirjoittaja on toimittanut 

Sandin muistelmat kirjaksi 

Kirjastotalossa tarjolla 
kirjoja, koneita ja töitä 

Vuokko Tolonen oli perustamassa Pis
palan kirjastoa protestina kaupungin
kirjaston lakkauttamiselle. Vuokon mu
kaan kirjastot ovat yhä edelleen vaaras
sa, mutta Pispalan yhdistyskirjasto jat
kaa taistelua kirjojen ja kulttuurin puo
lesta. Tällä hetkellä niteitä on noin 13 
000, jotka kaikki on nyt luetteloitu ja 
omilla paikoillaan kirjaston ylä- ja ala
kerrassa. Lahjoituksia tulee edelleen. 

Kirjoja voi lainata kirjastoyhdistyksen 
kirjastokortilla. Yhdistyksen jäsenmak
su on aikuisilta 5 euroa ja alle 15-vuo
tiailta 2 euroa. Ainoastaan lainaaminen 
vaatii kirjastokortin, muita kirjastotalon 
palveluita voi käyttää vapaasti. Yläker
rassa on lukutupa, jossa voi lukea leh
tiä ja kirjoja. Lapsille on oma nurkkaus , 
johon on koottu lastenkirjoja. Alaker
ran kokoustiloja käyttävät monet yhdis
tykset ja taloyhtiöt kokouksiinsa. Nuo
ret puolestaan ovat saaneet pelata kir
jaston yläkerrassa perjantai-iltaisin. Pe
li-illat jatkuvat vielä toukokuussa. 

Kirjastoon kootaan kaikenlaista Pis
palaan liittyvää kuten kirjoja, kuvia ja 
artikkeleita. Hyllyissä on myös tietoa 
alueen kaavoituksesta sekä rakennusten 
korjauksesta. Pispalan ja lähiseudun ta
pahtumia on koottu ilmoitustaululle se
kä Pispalan nettisivuille. 

Kirjastolla on kolme yleisökonetta, 
joista kahta voi varata puoleksi tunniksi 
kerrallaan. Kolmas on työvoimahallin
non kirjastotalon käyttöön antama ko
ne, jota voi varata pidemmäksikin aikaa 
työnhakuun ja muuhun asialliseen tar
koitukseen. Jos koneiden tai ohjelmien 
kanssa ilmenee joitakin ongelmia, kir
jastolla päivystää maanantaista perjan
taihin yksi atk-osaajistamme, joka neu
voo ja auttaa hankaluuksissa. 

Atk-henkilöstö opettaa yleensä aamu
päivisin Pispalan kumppanuusprojek
tin palveluksessa olevia ja oppimisesta 
kiinnostuneita asiakkaita koneitten käy
tössä. Kursseille ilmoittaudutaan kirjas
ton pääivystäjälle ja osallistujat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä, tosin vas
ta-alkajia suositaan. 

Kirjastolla on myös materiaalia, jota 
voi käyttää omatoimiseen opiskeluun. 
Maanantait klo 12-14 on varattu aivan 

vasta-alkajille. Maanantain esittelytuo
kioihin ei tarvitse ilmoittautua etukä
teen. 

Galleriatilassa on kuukausittain vaih
tuva näyttely, tällä hetkellä varauksia 
on marraskuuhun 2003 saakka. Huh
tikuussa esillä on Matti Takalan gra
fiikkaa ja akvarelleja, 22.4-18.5 Ilkka 
Piiraisen maalauksia ja kipsiveistoksia. 
20.5.-15.6 esillä on Kimmo Miettisen 
töitä. Teemu Takatalon öljyvärimaala
ukset tulevat galleriaan 17.6.-9.8. 

Pispalan karnevaalien aikaan kirjasto
talo tarjoaa hälyn vastapainoksi akus
tista musiikkia ja hiljaisuutta. 

Kirjastotalon väki 

Pispalan kirjastotalo 
Tahmelankatu 14 
Aukioloajat: ma-pe 14-20, Ja 12- 17 
Kesäkuussa ja elokuussa aukioloajat: ma
to 14- 20, pe 12- 16 
Heinäkuussa kirjasto on suljettu 

Atk-koulutusta Pispalan tietotuvalla: Vas
ta-alkajien esittelytuokiot maanantaisin 
12-14. 
Tietokoneen käytön opettelua pienryhmissä 
päiväaikaan. Peruskurssin pituus noin 25 
tuntia, ajat sovitaan ryhmittäin. Ilmoittaudu 
kirjastolle. 
Kirjastossa olevia yleisökoneita voi käyttää 
varaamalla ajan kirjaston päivystäjältä (p. 
223 9654). 
e-mail : pispalan.kirjastoyhdistys@jippii.fi 
http://manseyhteisot.uta.fi/pispala/ 

Työtä tarjolla Pispalan kumppanuusprojek
tissa: 
- saunakahvilan hoitaja, alk. kesä-heinäkuu 
- saunanhoitaja, alk. elokuu 
- kirjastotyöntekijä, alk. elokuu 
- autonkuljettaja, alk. elokuu 
- kierrätystoiminnanjärjestäjä, alk. touko-
elokuu 
- "yleishenkilö Jantunen" alk. kesä-elokuu 
Paikat ovat yhdistelmätukityöpaikkoja, jo
ten työllistettävän on oltava työmarkkinatu
ella ja noin kaksi vuotta työttömänä ollut. 
Työaika on 25- 35 tuntia viikossa, palkka 
noin 700-1030 euroa kuukaudessa. 
Lisätietoja Veikko Niskavaaralta (p. 040 
776 5198) tai osoitteesta http :// 
manseyhteisot.uta.fi/pispala/kumppanuus.htm. 
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Lauantai 25.5.2002 

Pispankatu klo 12-15 
Pispalan Sälli 

Nappi 
Marjo Minkkinen ja Jussi Främling 

Teppo Määttä Trio 
Heikki Salo 

Kati Pellinen 

Tahmelan pallokentällä klo 15-17 
Lasten tapahtuma 

Tahmelan pallokentällä klo 17-18 
Jalkapallo-ottelu 

FC Kujakolli - FC Pulterrieri 

Kaupan piha klo 18-22 
Näytelmä Kesytön kesäleiri 

(käsikirjoitus Heikki-Pekka Miettinen) 
Marjo Minkkinen ja Pekka Angeslevä 

Radar Station 
Kumma Kaje 

Hauli Bros ja Heikki Salo 
Yhden Joukon yhtye 

Sunnuntai 26.5.2002 

Elokuvanäytös Pispalan kirjastolla 
klo 15 alkaen 

Kosteikko 
(ohj. Juha Pitkänen, 

Vesa Meronen) 
Elämän tarkoitus 2000 - aika korni juttu 

(ohj. Tommi Ketonen) 

Tänä vuonna karnevaaleja juhlitaan yleisön toivomuksesta taas kaksi päiivää. Toisena päivänä palaudutaan 
lauantai-illan riennoista elokuvien merkeissä. Pispalan kitjastolla näytetään sunnuntai-iltapäi11än ratoksi 
kaksi aiheiltaan kyläämme oleellisesti liittyvää dokumenttia. Kosteikko kertoo Pispalanhatjun legendaarisen 
kioskin viimeisistä päivistä. Elämän tarkoitus 2000 - aika korni juttu puolestaan luo kuvan edesmenneestä 

runoilijasta Seppo Kuuluvaisesta. 

Karne11aalikulkuetta ei tällä kertaa jätjestetä, mutta jätjestäjät kehottavat silti kaikkia pukeutumaan 
värikkäisiin karne11aaliasusteisiin. Paras puku palkitaan! 



Lisää musaa mäeltä 
Pispalassa ja Tahmelassa asustavien 
muusikoiden taidonnäytteitä on jälleen 
tarjolla yhden cd-levyn verran. Musaa 
mäeltä 2 -levy on valmis. Pispalasta le
vyä saa ostaa ainakin Kujakollista, Pul
terista ja Tahmelan valinnasta. 

mamen. Tuolloin Pulkkinen äänitti ja 
miksasi lähes kaikki kappaleet, mutta 
nyt suurin osa materiaalista tuli valmii
na käteen. "Tämä levy kuulostaa paljon 
ammattimaisemmalta kuin edellinen." 

Levylle päätyneet kappaleet valitsi 
Pispalan musiikkiyhdistyksen hallituk
sen muodostama levyraati. Kaikki hy
vät biisit eivät taaskaan mahtuneet mu
kaan. 

"No jaa. Mä teen kolmea duunia, 
niin täytyyhän se luppoaikakinjotenkin 
täyttää", Pulkkinen naureskelee. 

JV 

Uusin Musaa mäeltä on ilmestynyt. 
Kannessa Seppo Kuuluvainen ja Em
mi-koira. 

Tämänkin äänitteen takapiruna on 
häärännyt Ari "Selkä" Pulkkinen. Täl
lä kertaa Pulkkinen ei itse soita levyllä, 
mutta Pauli Hanhiniemi laulaa Pulkki
sen säveltämän ja Heikki Salon sanoit
taman kappaleen. 

Levyn mahdollisen tuoton musiikki
yhdistys käyttää Pispalan kirjaston kel
lariin rakennettavaan studioonsa. Ra
hanmenoa tietävät myös karnevaalit ja 
elokuussa toistamiseen järjestettävä Pis
pala Folk. Musiikkiyhdistys myöntää 
myös satunnaisesti stipendejä lahjak
kaille pispalalaisille musiikintekijöille. 

Ensimmäisen tapaan myös toiselle 
pispalalaislevylle on mahtunut mo
nenmoista musiikkia iskelmästä hevi
rockiin. "Itse pidän hurjasti esimerkiksi 
sekakuoro Avomaan kurkkujen kappa
leesta", Pulkkinen kehuu. 

Avomaan kurkut esittävät Seppo Kuu
luvaisen runon. Koko levy on omistettu 
runoilija Kuuluvaiselle. 

Pulkkisen mukaan toinen levy syntyi 
huomattavasti helpommin kuin ensim-

Mikä mahtaa ajaa Selkä Pulkkisen te
kemään karnevaaleja, Pispala Folkia ja 
vielä kokoelmalevyjäkin Pispalanhar
jun asukkaiden iloksi? Palkkioksi kun 
ei tule muuta kuin lämmintä kättä. 

Ahjolassa ei nukuta kesälläkään 
Ahjolan nuorisotoimen kevätkausi oli 
vilkasta aikaa. Useat pispalalaiset lap
set ja nuoret suuntasivat keväällä as
keleensa Ahjolaan harrastamaan teat
teria, kuvataidetta, tanssia, rumpujen 
ja kitaransoittoa, ja bändisoittoa, lii
kuntaa, askartelua, ja puutyötä. 

Vaikka kevään kerhotoiminta kausi 
päättyi vappuun mennessä, ei Ahjo
lan "nuto" vaivu kesäuneen. Kesä
kuussa Ahjolan nuorisotyö järjestää 
yhdessä Setlementti Hämeen nuor
tenpiirin kanssa kesäleirejä Ruoveden 
Rajaniemessä. 

Kesän leiriohjelmaan kuuluvat: mo
nitoimileiri (4.-8.6.), isä-poikaleiri 
(8.-11.6.), liikuntaleiri (11.-15.6.), ja 
tanssileiri (15.-19.6.). Uutuutena ke
sän leiriohjelmassa on isä-poikaleiri, 
johon nimensä mukaisesti odotetaan 
isien ja poikien tulevan yhdessä. Lei
rin tavoitteena on syventää isien ja 
poikien välistä suhdetta. 

Ahjolassa on toiminut isä-poika
kerho, jossa menneellä toimintakau-

della oli mukana 20 isää ja poikaa. 
Kerho teki myös yhdessä retkiä muun 
muassa Birgitan polulle Lempäälään. 
Syksyllä on tarkoitus perustaa myös 
toinen isä-poikakerho,johon toivotaan 
yhä useamman isän ja pojan lööytä
vän tiensä. 

Ahjolan perinteikäs isä-poika-ker
hotoiminta korostuu nuorisotyössä yhä 
enemmän nyt, kun RAY on alkanut 
rahoittaa kolmivuotista Kölvi-projek
tia, johon Setlementtinuorten Hämeen 
piiri sai palkattua projektityöntekijän 
maaliskuun alusta alkaen. Projektin 
keskeinen tavoite on luoda pojille eli 
"kölveille" sellaisia harrastusmahdol
lisuuksia, joihin isän tai äidinkin voi 
ottaa mukaan - mutta ei katselijana tai 
kuskina vaan aktiivisena kerholaisena. 
Kölvi-projektin tavoitteena on myös 
saada maahanmuuttajapoikia ja hei
dän vanhempiaan mukaan kerhotoi
mintaan yhdessä suomalaisten kanssa. 
Näin projekti vaikuttaa myös suvait
sevaisuuden kasvuun. 

Kölvi-projektista saa lisätietoa pro
jektityöntekijä Päivi Ruohoselta (p. 
260 9490) tai Ahjolan nuorisotyönte
kijältä Kimmo Uotilalta (p. 253 8425). 
Kimmolta voi kysyä myös leireistä 
ja antaa ehdotuksia kerhotoiminnalle 
syksyn osalta, tai ihan mitä vain ideoi
ta, jotka liittyvät lasten ja nuorten hy
vinvoinnin parantamiseen. 

Vain ne, jotka haluavat osallistua 
salibandy-päiväleireille (A-leiri: 7-9-
vuotiaat 29.7.-1.8. B-leiri: 10--12-vuo
tiaat 5.8.-8.8. Ahjolassa) soittakoon 
Sampsa Raipalalle (p. 040 508 1978). 

Kannattaa soittaa, vaikka juuri nyt, 
jotta mahtuu vielä mukaan. 

Kesäleirien lisäksi Ahjolan nuoriso
työ järjestää kesäkerhotoimintaa Ah
jolassa kesäkuun ajan. Kesäkerho toi
minta on tarkoitettu kaikille 7-10-
vuotiaille, sekä 6-vuotiaille vanhem
man sisaruksen seurassa. Lisätietoa 
kesäleiritoiminnasta saa Jaakkima Le
pistöltä (p. 253 8415). 

Kimmo Uotila 
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Vanhojen rakennusten inv 

Pispalan rakennusten inventointi jat
kuu. Inventoinnista valmistui lokakuus
sa väliraportti, joka tosin on vielä luon
noksenomainen. Esimerkiksi arvoluo
kitukset saattavat vielä muuttua. Pro
jekti jatkuu elokuun loppuun, ja loppu
raportti valmistuu syyskuussa. 

Rakennusinventoija Anu Eerikäinen 
jatkaa kartoittamista toukokuussa Kan
naksenkadun tietämiltä. Toistaiseksi on 
siis arvioitu vasta Ala-Pispala. 

"Lopullisessa raportissa arvoluoki
tukset saattavat olla erilaisia. Harjun 
alue on vielä kokonaan näkemättä, jo
ten kokonaisuudesta ei ole vielä selvää 
kuvaa. Mutta eivät luokitukset aina
kaan huonompaan suuntaan voi muut
tua", Eerikäinen lupaa. 

Maakuntamuseon tekemä ja ympäris
tötoimen pääosin rahoittama inventoin
ti tähtää siihen, että Pispalan asemakaa
va tarkastettaisiin. Tällöin asemakaava 
siis suojelisi arvokkaat talot. "Aikaa 
myöten alueen arvonnousu on käänty
nyt itseään vastaan ja Pispalan raken
netun ympäristön kulmakivi, vanha ra
kennuskanta, on hyvää vauhtia kato
amassa", todetaan väliraportissa. 

Ympäristökeskus: 

Eerikäinen on tehnyt kenttätyötä kä-
velemällä talosta taloon Museoviraston 
lomakkeen kanssa. Ensin arvioidaan ta-
!on rakenne eli muun muassa kivijalka, 
katto ja runko. Sitten otetaan selväää 
rakennusajasta ja rakennuksen histori
asta. Työhön kuuluu myös rakennuksen 
pohjan piirtäminen ja talon valokuvaa
minen. 

Eerikäinen on haastatellut asukkaita 
saadakseen tietoa rakennusten histori
asta. 

"Asukkaat ovat vaihtuneet aika pal
jon, mutta suhteellisen hyvin sain kui
tenkin tietoa. Jotkut rakennukset jäivät 
tosin sellaisiksi, että niiden historiasta 
olisi halunnut tietää enemmän." 

Monista rakennuksista on tullut vasta 
jälkikäteen tietoa, joka todennäköisesti 
vaikuttaa lopulliseen arvioon. 

Asukkaiden kertomusten lisäksi Eeri
käisen apuna on ollut pitkä lista arkisto
lähteitä. Nyt hänen käytettävissään on 
ollut myös Tampereen teknillisen kor
keakoulun tekemä inventointi 1970- ja 
1980-lukujen taitteesta. Arkistolähteet 
poikkeavat näissä inventoinneissa aina
kin sikäli, ettei TTKK:n selvityksessä 

Pispalan rakennuskannan inventoinnissa luokitu 
taan, lupaa inventoija Anu Eerikäinen. 

ole kartoitettu rakennusten historiaa. 
Uusimmat inventointiin mukaan ote-

Uittoyhdistyksen talo pitäisi suojella asE 
Uittoyhdistyksen talon kohtalo ei edel
leenkään ole selvillä. Viime vuoden 
lopulla Pirkanmaan ympäristökeskus 
hylkäsi esityksen, jonka mukaan Uit
toyhdistyksen talo olisi suojeltu ra
kennussuojelulain nojalla. Sen sijaan 
ympäristökeskus suosittelee, että ton
tilla sijaitsevat rakennukset suojeltai
siin asemakaavamuutoksella. 

Päätöksen perusteluissa todetaan, et
tä Uittoyhdistyksen talo sivurakennuk
sineen on kulttuurihistoriallisesti arvo
kas kohde, mutta se ei täytä kaikkia 
rakennussuojelulaissa mainittuja vaati
muksia. Siksi suojelupäätös pitäisikin 
tehdä maankäyttö- ja rakennuslain pe-
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rusteella. 
"Rakennussuojelulain kriteerit ovat 

tiukat. Rakennuksen pitäisi olla val
takunnallisesti erittäin tärkeä, jotta se 
suojeltaisiin tämän lain nojalla", selvit
tää rakennusinventoija Anu Eerikäi
nen. 

Eerikäisen mielestä Uittoyhdistyksen 
talo on kuitenkin paikallisesti ja maa
kunnallisesti hyvin merkittävä. Uitta
jankatu 10:n rakennukset onkin luoki
tettu väliraportissa niin, ettei niitä sai
si purkaa. Museovirasto on myös an
tanut rakennussuojelulausunnon, jossa 
se puoltaa vahvasti rakennusten säilyt
tämistä. 

Uittoyhdistyksen talo on niin sano
tussa ykkösluokituksessa, mikä tarkoit
taa, että se on katsottu erityisen mer
kittäväksi kohteeksi. Kohtuullisen pie
net muutokset sallitaan, jos ne tehdään 
tarkkaan harkiten ja rakennusta kunni
oittaen. Suuret laajennukset on kiellet
ty. 

Ympäristökeskus huomauttaa pää
töksessään, että alueella on edelleen 
voimassa vuonna 1978 vahvistettu ase
makaava, jossa ei ole otettu riittävästi 
huomioon rakennusten arvoa ja mah
dollista suojelua. 

Asemakaavan muuttaminen on ajan
kohtaista vasta, kun inventointi on 





Kuvia Pyhäjärven omissa keh 
Valokuvanäyttely Kun aika seisahtuu -
valokuvia Pispalan rannasta on Timo
Olavi Jalkasen kannanotto tähän het
keen. Valokuvaajalla on pitkä tausta hi
tech-maailmasta, jota voisi kuvata sa
noilla dynaaminen, aktiivinen, mutta 
samalla lyhytikäinen. 

Nämä kuvat ovat sen maailman vas
tapainona ajattomia ja ikuisia. Kuvissa 
on myös rajattu pois kaikki ihmisten 
aikaansaannokset, jotka nykyisin nos
tetaan usein tärkeysjärjestyksessä luon
non edelle. 

Valokuvassa tiivistyy silmänräpäys, 
joka seuraavassa räpäyksessä on jo 
menneisyyttä. Moniin kuviin on van
gittu sellaisia hetkiä, joita emme edes 
kunnolla ehdi omin silmin havaita. Näi
tä kuvia ovat esimerkiksi vedestä pil
kistävä särjen suu tai ahvenen selkäevä 
tyynen järven pinnassa. 

Monissa kuvissa etualalla on jokin ta
vallinen yksityiskohta, pudonnut lehti 
tai jäääpuikko, jota ympärillä oleva ava
ruus korostaa. 

Valokuvien kehykset on tehty puun-

palasista, jotka vesi on tuonut Pispalan 
rantaan. Kehykset ja kuvissa esiintyvät 
kohteet ovatkin siten vanhoja ystäviä 
keskenään. Kehykset eivät kehystä tai 
rajaa valokuvia vaan ovat enemmänkin 
avautuvia ikkunoita Pyhäjärven näky
miin. Kehysten ansiosta näyttelystä tu
li myös kunnianosoitus puulle. Suurin 
osa kehyksistä on Jorma Alastalon kä
denjälkeä. 

Näyttelyn aikana paikalliset ovat 
useimmiten kommentoineet kuvia, että 
kyllä Pispala on hieno juttu. Usein käy 
kuitenkin niin, että ulkona ihmiset kul
kevat ajatuksissaan huomaamatta näyt
telyssä ihailemiansa hetkiä. 

Ympäristön kauneus turruttaa ja se 
otetaan itsestäänselvyytenä. Näissä ku
vissa Pispalaa tulkitaan ulkopuolisen 
näkökulmasta, sillä Jalkanen on asunut 
täällä vasta nelisen vuotta. Kuvien avul
la Pispalan asukkaita on herätelty kat
somaan rantaa uudelleen ja uusin sil
min. Meidän ei todellakaan tarvitse läh
teä kauas löytääksemme eksotiikkaa ja 
kauneutta. 

Jalkanen ei tiedä, miksi juuri Pispala 
innosti näyttelyssä esillä olevien kuvi
en syntymiseen. Rannassa asuvana hän 
liikkuu erittäin usein veden rajassa kih
lattunsa ja Tipi-kissa seuranaan. 

Ilmeisesti tässä elämänjaksossa yh
distyvät oikea ajoitus, poikkeuksellinen 
ympäristö sekä henkinen ilmapiiri, jos
sa on luvallista ryhtyä taiteilijaksi. 

"Kaupunginosilla on ilmapiirin suh
teen suuria eroja, Pispalassa on luvallis
ta ryhtyä runoilijaksi, muualla sitä voi
daan pitää hurahduksena." 

Timo-Olavi Jalkasen mukaan Pispa
lassa sielu elää pidempään. Täällä muis
tetaan paikallisia ihmisiä ja asioita sa
dan vuoden takaa ja ilmeisesti vielä sa
dan vuoden kuluttuakin, mikää on poik
keuksellista. Ehkä se on tämä ilmapii
ri, joka saa ihmiset tuottamaan erilaisia 
asioita: runoja, kirjoja, tauluja tai le
gendoja. 

"Toivottavasti Pispala säilyy sellais
ten ihmisten asinpaikkana jotka sielus
ta välittävät", hän miettii. 

Timo-Olavi snorklailee kesäisin ja tä-

Pispala neulanreiän läpi 
Jani Ikosen neulanreikäkuvat Pispa
lasta voisivat olla yhtä hyvin sata vuot
ta vanhoja kuin viime vuonna otettuja. 
Katsokaa vaikka tämän Pispalalaisen 
kansikuvaa, tätä sivua tai toista keski
aukeaman kuvaa. Ikonen on rajannut 
kuvistaan pois autot, muoviset postilaa
tikot sun muut nykyajan härvelit, jotka 
sijoittaisivat kuvat tähän päivään. 

Tätä kirjoitettaessa Ikosen näyttely 
Pispala. Oli nyt on esillä valokuva
keskus Nykyajassa. Pispalan kirjastol
la kuvat nähdään lokakuussa. 

Neulanreikäkamera on valotiivis laa
tikko, jonka toisessa seinässä on aukko 
ja toisessa seinässä valotettava valoku-
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vapaperi. Linssiä ei ole. 
Naulanreikäkameran voi tehdä itse 

vaikka kenkälaatikosta, kuten Ikonen 
on tehnyt. Laatikko maalataan sisältä 
mattamustalla ja tilkitään saumat, jois
ta valoa voisi vuotaa sisään. 

Valotusajan oppii määrittelemään lä
hinnä yrityksen ja erehdyksen kautta. 
Osviittaa voi katsoa tavallisen järjes
telmäkameran valotusmittarin avulla. 

"Valotusaika voi vaihdella puolesta 
sekunnista useisiin tunteihin. Itse käy
tin jalustana maalaus telinettä", Ikonen 
kertoo. 

Ikosen neulanreikäkuvat Pispalasta 
ovat osa hänen loputyötään Ikaalisten 

käsi- ja taideteolliseen oppilaitokseen. 
Pispala oli luonnollinen valinta kuvaus
kohteeksi, sillä hän asuu itse Pispalan
harjulla. Lisäksi Ikonen näkee Pispa
lassa yhteisöllisyyden tunnetta ja men
neisyyden läsnäoloa. Pispala on hänen 
mielestään "positiivisella tavalla eris
täytynyt muusta kaupungista". 

"Halusin löytää sellaisen Pispalan, 
millaiseksi minä olin sen kuvitellut ja 
mielessäni nähnyt, taltioida sen men
neisyydestä kertovan ja ajattoman il
meen." 

JV 

Jani Ikonen itsensä ikuistamana. 



yksissä 

Pispalan ranta on monille Timo-Olavi Jalkasen valokuvan nimen mukaisesti 
Sanctuarium - turvapaikka. 

män harrastuksen ansiosta hän on myös 
ottanut kuvia Pyhäjärven vedenalaises
ta maailmasta. Toivottavasti säät suosi
vat ensi kesänä, jotta saamme pian näh-

dä näyttelyn uudesta kuvakulmasta -
veden alta Pispalasta. 

Irma Rantanen 

Tuliveistostapahtuma jäl
leen Tahmelan rannassa 

Mamaskuun alku aikoinaan ollut yk
si vuoden kohokohta. Silloin on juh
littu vuodenvaihdetta, ja palkolliset 
saivat palkkansa ja viettivät pestuusta 
vapaan viikon. Kansanperinteen mu
kaan kekri oli vainajien, henkien ja 
Pyhien miesten maanpäällistä vael
tamisen aikaa, jolloin vaeltajia syö
tettiin, juotettiin ja saunotettiin. Itse
näisyyden aikana Suomessa on vie
tetty kekriä vielä 1954, mutta nyt
temmin Halloween-juhla on syrjäyt
tänyt vanhan kansanperinteen. 

Haluamme järjestää tapahtuman 
ajankohtana, jolloin kaipaamme va
loa. Marraskuinen hyytävä pimeys 
häädetään hetkeksi, kun Pyhäjärven 
rannalla palaa toistamiseen vaikutta
va tuliveistos. 

Pispalan tulityöryhmän tuliveistos
tapahtuma viime vuoden marras
kuussa sai loistavan vastaanoton. 
Tahmelan rannassa veistoksen pala
mista seurasi yli 700 ihmistä. Kat
sojamäärä nousi yli tuhanne, koska 
ihmisiä kerääntyi myös Pispalanhar
julle ja vastapäisille rannoille. Ta
pahtuman jälkeen kiitokset ja kom
mentit kuuluivat: "Kai tästä tulee pe
rinne?" 

Tuliveistostapahtumassa pyritään 
yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Ti
laisuuteen osallistuville annetaan 
mahdollisuus rauhoittua ja viivähtää 
ajatuksissa poismenneitten läheisten
sä luona. Haluamme luoda hiljenty
misen hetken tulen ja äänen avulla . 

. Tilaisuus järjestetään 1.11.2002. Se 
on katsojille maksuton. 

Pispalan tuliveistostyöryhmä 
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Terveisiä Asukasyhdistykseltä 

Eroon 
vandalismista 

Louis Reau kuvaa ja analysoi Pariisin 
vanhan rakennuskannan tuhoamista kir
joittamassaan teoksessa Histoire du 
vandalisme. Yllätyin kirjoittajan tavas
ta käyttää rakennusyhtiöiden ja kunnal
lisen päätöksenteon toimintaa kuvates
saan kahta termiä, jotka yleisesti as
sosioidaan · aivan eri yhteyksiin: bru
taali ja vandalismi. Reaun mukaan ra
kennushistorian tuhoaminen saa aikaan 
kierteen, joka johtaa kaupunkiympäris
tön köyhtymiseen ja sosiaalisiin ongel
miin. 

Rakennustaidetta ja maalaustaidetta 
voisi verrata toisiinsa. Me ja meidän 
esi-isämme olemme osanneet maalata 
kuvia ja rakentaa taloja, kukin itsensä 
näköisiä. Kuvat ripustetaan sisälle ja ne 
jäävät harvojen ihailtaviksi. Rakennuk
set puolestaan ovat kaikkien ympäris
tössä liikkujien nähtävinä. Ne liittävät 
alueen asukkaankin sille suurelle maa
lauskankaalle, jota Pispalan tapaukses
sa nimitetään valtakunnallisesti merkit
täväksi kulttuurihistorialliseksi ympä
ristöksi. 

Kasvukeskusten maan arvon nousu 
johtaa helposti siihen, että rakennukset 
joutuvat vandalistien käsiin ja ne tuho
taan. Samalla tuhotaan alueen asukkail
ta ympäristö, jonka osaksi he ovat maa
lautuneet. Asukkaat jäävät tyhjälle tai 
merkityksettömiä kuvia täyteen maala
tulle kankaalle, josta ei löydy elämän 
merkitykselliseksi tekeviä kiintopistei
tä. 

Reau siteeraa kirjassaan Victor Hu
goa: "Mikä on puu ilman juuria? Mikä 
on ihminen ilman menneisyyttä?" Usein 
on helpompi muuttaa pois, kuin jäädä 
osaksi kuvaa, jota ei enää ole. 

Kriitikko toteaa, etteivät kaikki maa
lauksetkaan ole muuta kuin töherryk-

18 

siä, miksi siis talonrötisköjä pitäisi suo
jella? Vastaan kriitikolle: Minkä takia 
ripustamme seinälle lastemme ensim
mäisiä piirustuksia? Koska ne muistut
tavat meitä ihmisistä ja eletystä elämäs
tä. Ilman niitä muistot ja oma identi
teettimme haalistuvat. Me arvostamme 
sitä, millä ei välttämättä ole rahallista 
arvoa samalla tavalla kuin maalausta 
arvostetaan kauneuden, tunnelman tai 
vaikutuksen vuoksi - ei sen vuoksi mil
laiselle kankaalle se on maalattu. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
rakennuskantaan kohdistuva vandalis
min kierre on toivottavasti Suomessa ta
saantumassa. Tietyt seikat puhuvat vah
vasti sen puolesta, että kulttuurihistori
an arvostus on nousussa. Kesällä 2001 
eduskunta hyväksyi rakennusperintöst
rategian, joka turvaa rakennettua kan
sallisperintöä. Samaan aikaan hyväksyt
tiin myös kansallinen ilmastostrategia, 
joka valmistaa Suomea Kioton ilmas
tosopimuksen ratifiointiin. Strategian 
osana kohdennetaan korjausavustuksia 
rakennusten ja rakentamisen energian
säästöön, energiataloudellisiin paran
nustoimiin ja lämmitystavan vaihtami
seen uusiutuvaan energiaan perustu
vaksi. Nämä toimintaohjelmat tukevat 
niin periaatteellisesti kuin rahallisesti
kin vanhan rakennuskannan säilymistä. 

Paikallistasolla ympäristöministeriön 
päätös jättää Pispalan ryytimaitten 
osayleiskaava hyväksymättä oli selkeä 
viesti avoimien viheralueiden sääilyt
tämisen puolesta kaupunkien keskusta
alueilla. Alue on pysynyt viljelykäytös
sä mahdollisesti vuosituhansien ajan. 

Asukasyhdistys ja saunayhdistys te
kivät keväällä 2000 esityksen Pispalan 
Uittoyhdistyksen talon suojelusta. Suo
jeluesityksestä antamassaan lausunnos-

sa Museovirasto huolestuneena toteaa 
ettei Pispalan asemakaava turvaa riittä
västi vanhan rakennuskannan säilymis
tä. Osittain tämän lausunnon ansiosta 
Pirkanmaan maakuntamuseo tekee Pis
palan rakennusinventointia. 

Reau tarjoaa kirjassaan kahta lääket
tä vandalismiin: lainsäädäntöä ja kou
lutusta. Koska Suomen rakennussuoje
lulaki on melko hampaaton, rakennus
perintöä suojeleva lainsääädäntö nyky
käytännössä merkitsee asemakaavalli
sia suojelutoimia. Kunnallisen päätök
senteon osana tämä puolestaan vaatii 
valistuneita ja kulttuuriperintöä ymmär
täviä päättäjiä, jotta rakennussuojelu on 
mahdollista. Koulutuksen tulisi Reaun 
mukaan alkaa peruskoulusta, oman kä-

.sitykseni mukaan päiväkodista. Raken
nusperinnöllinen valistus on merkittä
vä osa PRO-Pispala projektia, jota kau
punginosassamme ollaan aloittamassa. 

Sivilisaation saavutukset eivät ole pel
kästään kansallista kulttuuriperintöä. 
Taide on universaali kieli, joka puhut
telee kaikkia rotuun ja kansallisuuteen 
katsomatta, joten kansallisperinnöstää 
tulee koko ihmiskunnan perintöä. Siinä 
kahteen lauseeseen tiivistettynä Reaun 
1200-sivuinen vandalismin historia. 

Pasi Virtamo 
Asukasyhdistyksen puheenjohtaja 



Pispalaa muistellaan taas Viikinsaaressa 
Viime vuonna peräti 1600 ihmistä pai
kalle houkutellut Muistojen Pispala-ta
pahtuma järjestetään ensi kesänä tois
tamiseen. Vanhoja aikoja muistellaan 
Viikinsaaressa 10.8. puolenpäivän jäl
keen. 

Avajaistapahtumassa esiintyvät Lulu 
Tanhuanpää, Pentti Kainulaisen Tor
vet, Pentti Hakala, Pispalan kisällit, 
Ahjolan pikkupelimannit, Haitari trio 
sekä Marjo Minkkinen säestäjänään 
Jussi Främling. 

Päivätansseja tahdittaa tangokuninga
tar Kaija Pohjola ja tanssiyhtye Si
nirytmi. Iltapäivätansseista huolehtivat 
Pispalan Sälli ja Vänrikki Lehto. Ilta
kahdeksalta alkavista kuutamotansseis
ta huolehtii Tuulikki Lahti yhtyeineen, 
ja rokkipuolen hoitavat Jukka Törmä 
ja Hauli Bros. 

Saaressa on myös sauna läpimänä. 
Naisten löylyvuoro on kello 12-14, ja 
miehet pääsevät lauteille seuraaviksi 
kahdeksi tunniksi. 

Ennen saunaa ehtii seuraamaan Tah-

melan Vesan ja Pispalan Tarmon 
jalkapallo-ottelua. 

Lapsille on kasvomaalausta leikki
puistossa, ja taiteen ystäville esitellään 
Seppo Inkisen metalliveistoksia sekä 
Ari Johanssonin valokuvia. 

Viikinsaareen pääsee tasatunnein Lau
kontorin rannasta. Viidellä eurolla saa 
sekä laivakyydin että ohjelman. Alle 
14-vuotiailta ei peritä maksua lain
kaan. 

Taulussa näkyvät Muistojen Pispalan järjestämiseen osallistuvat tahot. Kyltin 
vasemmalla puolella seisoo Heimo Rinnetmäkija oikealla Simo Kallio. 

Lukijalta 

Pispalan inventoinnista 
Pispalan rakennuskannan inventoinnista on kes
kusteltu ja kirjoitettu paljon. Päätoimittaja Johan
na Vehkoo kirjoittaa Pispalalaisessa 1/01, että se 
on vihdoinkin alkamassa - "parempi myöhään 
kuin ei milloinkaan". Saman käsityksen sain mu
seotoimen pestaaman Hannele Kuitusen puheista 
keskustelutilaisuudessa Pispan koululla. 

Olen aivan hämmästynyt. Olen 73-vuotias ja 
asunut vasta 23 vuotta Pispalassa. Osa asukkais
ta on syntyperäisiä - tosin ei ehkä Vehkoo eikä 
Kuitunen. Syntyperäiset ja kauemmin asuneet ei
väät voi olla muistamatta, että 1970-luvulla Pis
pala oli asuntohallituksen perusparannus-kokeilu
alue. Tarjottiin lainoja ja avustuksia perusparan
nukseen ja asuntohallituksen rahoituksella toimi 
opastuspiste Mäkikadun tyhjässää myymälässä, 
jossa assistenttejani päivysti määräaikoina. Olin 
vetämässä projektia asuntohallituksen pyynnöstä, 
toisena vetäjänä oli Tampereen yliopiston sosi
aalipolitiikan professori Briitta Koskiaho. Miten 
tällainen on nyt täysin unohdettu! 

Tehtävänä oli juuri inventoida Pispalan raken
nuskanta ja väestö. Minun ryhmäni piti inventoi
da rakennukset (pohjaratkaisut, huoneiden luku
määrä, huonejärjestys, mukavuudet, lämmitys) ja 
pihat (porkkanapenkit, omenapuut, ulko-oleske
lupaikat). Näistä tehtiin myös piirrokset summit
tain mittaamalla. Koskiahon ryhmä tutki asuk
kaiden sosiaalista taustaa, mistä he olivat tulleet, 
mitä tekivät, mitä ansaitsivat ja miksi Pispalassa 

asuivat. 
Tutkimusta tehtiin 70-luvulla monta vuotta ja 

projektissa oli mukana yli sata minun opiskeli
jaani. Muistaakseni projektin rahoitus asuntohal
litukselta oli silloista rahaa 1-1,5 miljoonaa. 

Kootut tiedot julkaistiin Tampereen teknillisen 
korkeakoulun ja yliopistonjulkaisusarjoissa. Löy
sin omasta hyllystäni TTKK:n raportit Pispalan 
rakennetun ympäristön selvityksestä ja perus
parannusohjeistosta sekä Pispalan rakennuskan
nan perusparantamisen ja uudisrakentamisen 
seurantatutkimuksesta. 

Lisäksi johdollani tehtiin monia harjoitustöitä 
Pispalasta. Ne löytyvät varmaan TTKK:n ark
kitehtuurihistorian laitoksen arkistoista. Ainakin 
korkeakoulun tietokannoista raportit löytyvät. Ih
mettelen, miten joku tutkija voi lähteä tutkimaan 
asiaa ottamatta ensin selvää, mitä aiheesta on jo 
tutkittu. On järjetöntä käydä läpi talo talolta huo
nejäärjestystä ja lukumäärää, kun se on jo näistä 
taloista tehty paljon perusteellisemmin ja suu
remmin kustannuksin kuin nyt. 

Sen sijaan olisi mielenkiintoista tutkia, miten 
alue on muuttunut 70-luvun jälkeen. Nyt esitetty 
tutkimuskaavake on köyhä versio siitä Museovi
raston avustuksella 70-luvulla käytetystä moni
sivuisesta kaavakkeesta. Nämä täytetyt kaavak
keet varmaan löytyvät TTKK:n arkkitehtuurin 
osaston arkistoista Hervannasta. 

Tutkija Kuitunen kirjoitti Aamulehdessä 

7.8.2001 , että inventointi on perustutkimusta. In
ventointi on aineiston keruuta eikä vielä mitään 
tutkimusta, ei ainakaan perustutkimusta. Mutta 
miksi kaikki pitäää tehdä uudestaan ja heikommin 
resurssein? Mielestäni asuntohallituksen kiinnos
tus oli vakavammin otettavaa kuin nyt Pirkan
maan maakuntamuseon kahden hengen· työryh
mä. 

Eniten ehkä ihmetyttää suuren tutkimuspro
jektin unohtamisen lisäksi se, että miksi se halu
taan taas tehdä. Asukasyhdistyksen puheenjohta
jan Pasi Virtamon kanssa keskusteltuani sain kä
sityksen, että vanhan Pispalan nähdään tuhoutu
van. Varmaan se on totta, mutta kukaan ei ole 
osannut sanoa, miten se estettäisiin. 

Pekka Laurila 
Arkkitehtuurihistorian professori, emeritus 

Tämän lehden keskiaukeamalta selviää, että 
ainakin inventointia tekevä Anu Eerikäinen on 
käyttänyt Laurilan johtamaa tutkimusta lähtee
nään. Itse myönnän auliisti, etten ollut kuullut
kaan tutkimuksesta aiemmin. 

Johanna Vehkoo, päätoimittaja 

Pispalalaiseen saa lähettää lukijakirjeitä omal
la nimellä tai nimimerkillä, jos oma nimi il
moitetaan toimituksen tietoon. Pidätämme oi
keuden lyhentää kirjeitä. 
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Borssi porisee 
Rajaportin kahvilassa 

Maria Heikkilä ja Irina Ugodnikova 
ovat kutkutelleet asiakkaiden makuher
moja viime aikoina Pispalan saunayh
distyksen kahvilassa. Rajaportilla. Irina 
on vastannut ruuasta ja Marian vastuul
la on ollut kahvilan hoitaminen. Kevään 
aikana kahvilassa kokkailee myös Svet
lana Immonen, joten Ukrainan suun
nalta tulevat makuelämykset jatkuvat 
vielä ainakin tämän kevään ajan. 

Maria Heikkilä kertoo, että kun hän 
oli tulossa Rajaportin kahvilaan työ
haastatteluun, hän käveli ensin ohi. Kä
veltyään hieman ympäri Pispalaa hän 
soitti Veikko Niskavaaralle, joka lo
pulta toi hänet autolla kahvilan eteen. 
Ehkäpä kahvilan edessä voisi siis olla 
näkyvämpi kyltti. Sen jälkeen kun kah
vila löytyi, Heikkilä on pitänyt työs
tään. Kahvilassa ei liikaa komennella, 
vaan töitä voi suunnitella aika pitkälti 
itsenäisesti. 

Maria Heikkilä on muuttanut Suo
meen jo 11 vuotta sitten, mutta täkä
läinen ruoka tuntuu hänestä edelleen 
hieman omituiselta. Heikkilän mukaan 
suomalaiset laittavat yhteen ja samaan 
ruokaan liian monta ainesosaa, mikä 
tekee vatsat kipeiksi. Ukrainalaisessa 
keittiössä tehdään oikeaa ruokaa, jossa 
ei käytetä useita aineita kerralla. Tär
keimmät mausteet ovat pippuri ja suola. 
Salaatit muistuttavat paljon kreikkalais
ta salaattia, useimmissa käytetään pal
jon oliiveja. Monissa ruoissa käytetään 
myös smetanaa antamaan lisämakua. 

Ukrainalainen ruoka on rasvaisempaa 

ja siinä käytetään enemmän esimerkik
si lammasta, mutta ideana onkin se, et
tä kun kerran päivässä syö kunnolla, ei 
tule enää nälkä koko päivänä. "Suoma
laiset laittavat keittoihinkin liian paljon 
eri aineita ja lientä on niin kovin vä
hän", Heikkilä sanoo. Ukrainassa teh
dään toisin päin: paljon lientä ja vä
hemmän perunoita ja muita aineita. Uk
rainassa soppaan lisätään esimerkiksi 
ohrasuurimoita antamaan makua, mikä 
taas täällä on harvinaisempaa. 

Maria Heikkilän työsuhde päättyy 

huhtikuun puolivälissä, ja hän aikoo 
keskittyä kesän ajan Tatjana-tyttäreen
sä, josta on tullut äidin työn myötä Ra
japortin kahvilan kanta-asiakas. 

Asiakkaita Maria Heikkilä muistuttaa 
siitä, että kahvilan voi varata myös ko
kouskäyttöön tai muihin tilaisuuksiin, 
jolloin ryhmä voi suunnitella ja tilata 
ruuatjajuomatennakkoon.Muutenhan 
kahvila on auki vain silloin kun Raja
portin sauna on avoinna. 

Irma Rantanen 

Svetlana Immonen ja Maria Heikkilä tarjoavat ukrainalaista 
ruokaa Rajaportilla. 

-------------

Kujakolli vaihtaa omistajaa 
Pub Kujakollin nimi säilyy entisel
lään, mutta muita uudistuksia on lu
vassa, kun tiskin taakse siirtyvät uusi 
omistaja Tuula Kosonen ja "asiakas
ja viihdepäällikkö" Jari Purosalmi. 

Muodonmuutos tapahtuu karnevaa
lien jälkeen, ja uuden Kollin avajaiset 
pidetään kesäkuun ensimmäisenä vii
konloppuna. Uuditetussa Kujakollis-
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sa tarjotaan kehitysmaakahvia, viikon
loppuisin pientä purtavaa ja mahdol
lisesti viiniä. Uusi omistaja hakee pu
bille myös B-oikeuksia. 

"Tarkoituksena on tuoda maailma 
Pispalaan maailman eri keittiöiden 
muodossa. Kollista tulee kansainväli
nen lähiöpubi", kertoo Jari Purosal
mi. 

Elävää musiikkiakin tulee silloin täl
löin tarjolle. Kesän grilli- ja soppail
loissa voi kuulla myös laulavaa kok
kia. 

Samainen laulava kokki, nimittäin 
Purosalmi itse, suunnittelee myös 
pesulaudansoitto-iltoja. 

JV 



Jukka Haverin pajassa tehdään animaatioita 
Pispalan kirjastotalossa tapahtuu taas. Kirjaston alakertaa ol
laan uudistamassa ja uusia toimintoja ollaan kokeilemassa. 
Yhtenä uutena toimintamuotona on kouluttaja Jukka Have
rin maaliskuussa startannut animaatiopaja aloittelijoille, jos
sa tarkoituksena on valmistaa lyhytanimaatioita paikallisten 
ihmisten voimin. 

Animaatiopajan kouluttaja Jukka Haveri kertoo, että teko
tapana animaatiossa tekijä voi vaikuttaa kaikkiin kerronnan 
elementteihin. Tässä on työskentelyn helppous ja vaikeus. 
Työskentely sopii monille eikä vaadi suurta työryhmää ympä
rilleen. 

"Lopputulos, liikkeen illuusion luominen, on pääosin aina 
tyydyttävää huolimatta siitä miten paljon työhön on panostet
tu aikaa. Pääosin näistä syistä johtuen ajattelin tarjota mah
dollisuutta animaatiopajaan Pispalan kirjastolla", Haveri sa
noo. 

Lopputuloksiin Haveri ei ole asettanut muita kuin ajallisia 
rajoitteita. Töille olisi luonteva ensi-ilta Pispalan karnevaa
leilla. Kuukauden aikana voisi valmistua 3-5 lyhyttä 1-3 mi
nuutin mittaista animaatiota. Tämä tietysti riippuu osallistuji
en aktiivisuudesta. 

Ryhmä on tällä hetkellä pieni, joten mukaan mahtuu vielä. 
Tähän mennessä ryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Käsit
telyssä on ollut animaatiotekniikoiden esittelyä ja on tehty 
ensimmäisiä animaatiokokeiluja. Huhtikuun lopussa aloite
taan ensimmäisen animaation kuvaukset. 

Haveri on vetänyt animaatiokoulutuksia aiemmin Taiteen ja 
viestinnän oppilaitoksessa. "Olen perehtynyt tuotantoihin oh-

jaamalla ja neuvomalla tuotannon eri osa-alueissa", Haveri 
kertoo. 

Leikkaus- ja tallennustekniikka on digitaalista. Digitaalinen 
leikkausasema mahdollistaa oman animaation toteuttamisen 
ilman kameraa piirtämällä tai skannaamalla kaikki kuvat. 

Animaatiopajan pysyvyydestä Haveri toteaa, että tavallaan 
kyseessä ei ole kokeilu vaan Pyynikin vanhalla panimolla 
vuoteen 2001 asti toimineen av-pajan jatkoa. Kokemukset 
ratkaisevat tulevan. 

Lisätietoa animaatiopajasta saa kouluttajalta sähköpostitse: 
jukka.haveri@pispala.net tai puh. 050 378 5045. 

Kari Lehtinen 

Salon Karkkimaa 
Pispalassa 

Anneli Karkkimaa 
Koukkarinkatu 11 
33270 Tampere 

puh. (03) 212 7887 

PR-ASENNUS OY 

SÄHKÖ-PASSI 
PISPALASTA -
Sähköasennukset 

Murtohälytyslaitteet 
Huolto- ja vikapalvelut 

Tarvikemyynti 

Pispalan valtatie 56, tel. (03) 213 4330, fax (03). 213 4390 
prasennus@co. inet. fi 
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11 moita Pispalalaisessa! 
1/1sivu 170€ 
1/2sivu 105€ 
1/4sivu 62€ 

1/8 sivu 45 € 
1/16 sivu 35 € 

Pispalan valtatie 73 B 
33250 Tampere 
puh. 222 8508 

ma-pe 9-17 
la 9-13 
(+ sop. mukaan) 

TAH MELA 
TAHMELAN VIERTOTIE 2 

PUH. (03) 223 5241 

LOISTAVAA 
PPG-LAATUA 
DELTRON:TÄYDELLINEN 

JÄRJESTELMÄ, JOKA UUDISTAA 
AUTOMAALAUSTEKN 11 KAN 

auto refinish 

Ykkösväri 
Pispalan valtatie 40, 33270 Tampere 

puh. (03) 3450 388, 0400 625 176 fax 3445 618 
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Kaikki lasitusalan työt 
asiantuntemuksella, myös peilit 

ja taulujen kehystykset 

PÄIVYSTYSNUMEROMME 

214 0064 

Mustanlahdenkatu 26, 3321 O Tampere. Puh. 212 4452 
Varasto/myymälä: Etu-Hankkionkatu 20, puh . 363 3900 

Pyynikintorin fysioterapia 

ja hieronta 

Pyynikintori 4 Fysioterapeutit 
33230 TAMPERE TIINA HEMMILÄ 
puh. (03) 222 9295 MARJA-LEENA HYVÖNEN 

bitpoint 
MIKROTIETOKONEET JA OHEISLAITTEET 

Pyynikintori 4-6, 3.3230 Tampere, p. 211 0877, fax 211 0855 
http://www.bitpoint.fi 

% Meillä voit käyttää 
Plussa-tiliä. --

Ympäristöystävällisyys on 
tulevaisuutemme! 

Avoinna ma-pe 7-21 
la 9-18, su 12-16 

Pyynikin näkötorni 

MAANKUULU 
MUNKKI
KAHVILA 

Avoinna joka päivä 9-20 

p. 212 3247 

T:mi Hyhkyn huolto 
Antti Antikainen 

Lumitöitä, nurmikon leikkausta, 
maankuormaus- ja kaivutöitä 
AVANT-pienkuormaaja/kaivurilla. 

Pättiniemenkatu 17 H 23, 33270 Tampere 
Puh. 045 6722 490, koti (03) 344 1136 
Pispala@nic.fi 



APTEEKKI LÄHELLÄ SINUA 

PISPALAN 
APTEEKKI 

Pispalan valtatie 2 U 
puh. (03) 212 6962 
Avoinna ma-pe 9-18, la 10-14 

Kesäaikana 1 .6.-31.8. 
ma-pe 9.00-17.00, 
la 10.00-14 
heinäkuussa la suljettu 

PYYNIKINTORIN 

PARTURl 

PUH. 2130 086 ti-pe 9.00-17 
PYYNIKINTORI 4 la 8.30-13 
Kaija Riikonen-Schumacher kesäla sulj. 

Pyynikintori l, puh. 212 6222 

Paras valmistujaislahja - ajokortti 

HAMMASLABORATORIO 

MARKKU JÄRVINEN 
erikoishammasteknikko 

PYYNIKINTORI 8, 33320 TAMPERE. PUHELIN (03) 213 0329. 

/ 

VAAKONNAKKI 
Pispalan valtatie 37 
Tampere 
avoinna: su-to 10.30-02.00 

pe-la 10.30-05 .00 

J040VUOTTA 

Wanhat Arabia astiat 
Pispolon voltotie 2U, Tampere, p/fox (03) 223 9864 

Avoinna ti-pe 11-18, la 11-15, ma suljettu. 
Kahvikuppimuseo auki samaan aikaan. Museossa 1 300 erilaista Arabia-kahvi
kuppia ja vanhoja polkupyöriä v. 1880-1940. Pääsymaksu aikuisilta 2  . Tervetuloa.1 

RIVINTEERI tmi 
Vanhojen kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen, isännöintipalvelut 

isännöitsijä, rak.mestari, rakennuskonservaattori Eija Kattainen 

Rinnekatu 27 E 10, 33250 Tampere puhelin 213 3509 
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HIUS TUKKU 
Lisette 

Ottman's Oy 

Kampaamomyymälä 

Pispalan valtatie 75 
33270 Tampere 
puh. (03) 3441 200 
fax (03) 3441 225 
ma 9.00-19.00 
ti-pe 9.00-17.00 
la 9.00-13.00, kesäla suljettu 

Yksilöllisen palvelun näköalakahvila 

KAHVERI 
Maukasta kotiruokaa ja omatekoisia leivonnaisia. 

Tilauksesta voileipäkakut, täytekakut ym. 

Pispalan valtatie 2, p. 213 0046 
Avoinna ma-pe 5.00-1600 

Räätälöityä pitopalvelua! 

TERVETULOA! 

Tahmelan viertotie 2 
p. 222 3353 

Avoinna 
ma-to 75-23 

pe 75-07 
la 70-01 
su 70-23 

Parturi-Kampaamo 

HAIR 

Zone 
Pispalan valtatie 75 
33270 Tampere 

ma-pe 9.00-17.00 
-19.00 

Sopimuksen mukaan! 

Pispalan valtatie 73 B 
p. 2131292 

ma-la 11-21, su 12-21 

KOTI  
1 PIZZA 1: 

SIELLÄ ASUU PARAS PIZZA 

TAMPEREEN 
LIHAJALOSTE OY 

Puhelin (03) 344 0264 

työhuone/galleria 
TIMO-OLAVI JALKANEN 

Pispalassa 
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valokuvateoksia 
esillä ja myynnissä 

myös Taru Syrjäsen lasiteoksia 

Mäkikatu 80, Tampere, avoinna sopimuksen mukaan, puh. (03)3450257. 
Katso www.databooks.com/timo 'alkanen, timo@databooks.com 



Parturi-Kampaamo · 

NYT MYÖS MEIKIT & 
KYNNET & IRTORIPSET 

Sanna Hiltunen 

KIITOS TEILLE, 
ASIAKKAANI 
yhteisistä vuosista 

Merkkipäivää vietän työn 
merkeissä. Kahvipannu 
kuumana 20.-25.5. 

TERVETULOA! 

Synttäritarjouksia hiustuotteissa 

Pispalan valtatie 2A 
ark. 9-17, la 8-13, ma sulj. 
kesäaikaan la sulj., ma auki puh. 222 9039 

TAMPEREEN KAUPUNGIN UIKENNELAITOS 

Kulje nyssellä 
Tampereella on toimiva 

joukkoliikenne. Käytä Sinäkin 
sitä hyödyksesi ja tee työmatkat 

ammattikuljettajan kyydissä. 

Hae itsellesi 
neuvonnasta, Keskustori 5, 

matkakortti ja hyppää nyssen kyytiin. 

Tervetuloa! 

www.tampere.fi/tkl 

OMATKONSTITEIVÄTAINARIITÄ! 
Lääkäripalvelut koko perheelle 

avoinna: ma-to 8-18, pe 8- 17, 
la 10-15 

Lääkäri 
Laboratorio 
Fysioterapia 
ja hieronta 
Työterveys
huolto 
Solarium 

(03) (03) 3142 0100 

MEDICUS OY Pispalan Lääkäriasema 
Pispalanvaltatie 2 u, 332550 Tampere 

TULE MAISTAMAAN! 
(Alkoholitil. % alle 2,8. Ei alle 18-v.) 

ldeal UUTUUS! 
OAKMORE 

• Aito pehmeä, tummempi tamminen WHITE ja RED maku, täyteläistä ja parasta. Bento-
n1 1tt1 JO tann11n1 antaa ammatti

Markkinoiden parhaat ruokaviinit maisemman säväyksen! 

ldeal 19,90 € (25.10 € ) 

Bacchus 16, 90 € Red 

SUNSET 

Ciderit 12,990 € päärynä metsämarja 

Bacchus ·· ·· ·· 
valmistavi iniä 2 PAIVASSA 
1 8 40 € valkoinen 1 9 90 € punainen 

I (21,70 € ) (25,10 € ) 
(Raparperit käymään uutuuksil la!) 

Kartano valko- 133 60 € 
tai punaviini , (16.25 €) 

Superhiivan ostajal le Mixit Esanssi 0,60 € . SOKERI-etu l € /kg 

15 vuotta Pispalassa • Jo 35 vuotta alan kokemusta 

VIINI JA OLUT Pispalan valtatie 21 

TARVIKE SHOP Av. 
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Tampereen Tietokonekauppa 
www.tietokonekauppa.com 

Kaikki tietokoneista: myynti, 
vuokraus, huolto ja tarvikkeet. 

Haulitornia vastapäätä Pispalan
valtatiellä 

Tampereen Tietokonekauppa 
Plspalanvaltatie 39 
33250 TAMPERE 
Puh. 03-31419700 
email. 
myynti@tietokonekauppa.com 

Rajaportin 
SAUNA 

• Suomen vanhin 
yleinen sauna 

• puh. 222 3823 
• avoinna ma 18-22 

(alk. 13.5.), ke 18-22 
pe 15-21, la 14-22 

• toukokuun maanantait 
ilmaisia! 

• naisten ja miesten osastot 
• maksu 4,5 € 

klo 17 asti 2,5 € 
• myös tilaussaunoja, 

puh. 040 776 5198 
• la 8.6. suomalaisen saunan 

päivä: erikoisohjelmaa 

KAHVILA 
• avoinna kuten sauna, mutta 

vähintään tuntia pitempään 
• ruoka-annoksia, pikkusyö

tävää, kahvia, pullaa, jääte
löä, olutta, siideriä ... 

• n. 15 paikkaa sisällä + 15 
terassilla 

• tilauksesta myös muina ai
koina ( esim. tilaussaunojen 
yhteydessä): tiedustelut puh. 
213 0117 

HIEROJA 
MASAN HIERONTA 
• avoinna saunapäivisin 

14-21, tarvittaessa muul
loinkin 

• hinnat: 
15 min 8 € 
30 min 15 € 
60 min 25 € 

• lahjakortti 12 € (15 min hie
ronta, sauna ja pullakahvit) 

• ajanvaraukset miel. ennak
koon puh. 0400 804 217 

Rekisteröity hieroja 
MATTI NIVALA 
urheiluhieroja, shiatsu
terapeutti, hevoshieroja 

Pispalan valtatie 9 
http://manseyhteisot.uta.fi/ pispala/yhdistykset/ saunayhdistys 
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RUOKA-ANNOKS1A E.SIM. 
V VALKOSIPULIFILE.E., 
VOIKUHA, SILAKKAPIHVIIT, 
PYTTIPANNU, LIHAPULLAT, 
HUNAJABROILERI, KASVISLAUTANE.N ... 

SUPERPIHVI MAUN MUKAAN 

PIKKUANNOKS1A 

TALON SALAATIT 

JUOT AV VAA 

Avoinna: 
arkisin 11-02 
la-su 12-02 

-
Keittiö avoin 

ma-pe 11-16 
la 12-18 

su 12-19 

Pispalan valtatie 23 
puh. (03) 212 5211 
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llulttuuripaluelut llaupunginorkesteri Tiedotus Eläkeläistoiminta Unipoint Uuoltsu nuorisotilat Tullikamari Haihara Uiikinsaari 

nuorisopaluelut Hluetoiminta Ohjelmapaluelut maahanmuuttajatyö 

Tampereen kaupungin kulttuuritoimi järjestää monipuolisesti 
tapahtumia konserteista taidekursseihin, päiuähypyistä 
näyttelyihin ja lasten leireistä eläkeläiskerhoihin. Tuleuana 
kesänä Uiikinsaari tarjoaa uärikästä toimintaa kaiken ikäisille, 
samoin Haiharan taidekeskus. Tulossa on myös Pyynikki 2002 
-kirjailijatapaaminen, puistokonsertteja, aluetapahtumia, 
useita näyttelyitä, kesä leirejä ja leikkikenttätoimintaa sekä 
kursseja Uuoltsulla. mutta uielä ennen kesää juhlitaan Toista 
eurooppalaista satufestiuaalia 8.-12.5.2002 Tampere-talossa 
ja Tullikamarilla musiikin, tanssin ja teatterin merkeissä. 
festiuaaliin kuuluu myös tuttu Hulinahyrrä-perhetapahtuma. 
Varaa lippusi ajoissa! 

musiikkijuhlat: Jazz Happening, Biennale, Tampereen Sävel 

Kysy lisää: 
Tampereen kaupungin kulttuuritoimi 

Puutarhakatu 11 
Pl 487, 33101 Tampere 

p. 03-3146 6137 
fax 03-3146 6756 

www.tampere.fi 

Seuraa kesäilmoituksiamme mm. Tamperelaisen minne Tänään -palstalla. 
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